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HET DOEL IS OM DE 
CO2-UITSTOOT MET 

35 A 40 PROCENT TE 
VERMINDEREN IN 2030 EN IN 

2045 CO2 -NEUTRAAL 
STAAL TE PRODUCEREN

“Overal waar je om je heen kijkt, zie je staal. 
In gebouwen, in de auto of de trein. Dat zal 
in de toekomst ook zo zijn,” vertelt Jeroen 
Klumper, directeur sustainable transities 
bij Tata Steel. “In Nederland verbruiken we 
ongeveer 6,5 miljoen ton staal per jaar. Dat is 
ook wat wij produceren.”

Hoge kwaliteit staal
In de eerste helft van dit jaar heeft Tata Steel 
de klimaatambitie verscherpt. Het doel is 
om de CO2-uitstoot met 35 à 40 procent 
te verminderen in 2030 en in 2045 CO2 
neutraal staal te produceren. In Europa loopt 
Tata Steel hiermee voorop. “Dat gaan we 
doen door op een nieuwe manier staal te 
maken. Waar dat nu gebeurt met hoogovens 
en kolen, gaan we dat doen met groene 
waterstof. Daarbij komt veel minder CO2 
vrij.” Dat gebeurt in twee stappen. “De 
eerste hoogoven willen we voor het einde 
van 2030 vervangen door nieuwe, schonere 
installaties, wat een enorme uitdaging is. 
Iedereen gaat daar vol energie voor en ziet dit 
als de weg naar de toekomst. We leggen de 
basis voor de komende 100 jaar. We hebben 

de leveranciers geselecteerd voor de bouw 
van de installaties waarmee we de stap naar 
groene waterstof zetten.” 
In 2030 moet 21 GigaWatt met 
windmolenparken op zee worden opgewekt, 
en vervolgens 70 GigaWatt in 2050. De 
hoeveelheid energie die Tata Steel nodig 
heeft, is daar slechts een percentage van. 
Bovendien heeft Nederland een uniek 
aardgasnetwerk dat de Gasunie samen 
met de Haven Rotterdam, Delfzijl en de 
IJmond voor de helft gaat ombouwen 
voor het transport van waterstof. “We 
zien dat onze plannen om met waterstof 
staal te gaan produceren een heel nieuwe 
dynamiek creëert. Veel initiatieven voor de 
energietransitie kun je koppelen aan onze 
CO2-ambitie. Bedrijven die waterstof willen 

De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis maken duidelijk dat het belangrijk is dat Europa essentiële 
basismaterialen, waaronder staal, zelf kan produceren. De opdracht die er ligt, is in Europa staal te 
maken op een goede, duurzame manier. Tata Steel in IJmuiden kiest voor de sprong vooruit met de 
overstap naar staalproductie met groene waterstof.

TATA STEEL KIEST VOOR GROENE 
INDUSTRIËLE TRANSITIE



IN SAMENWERKING MET TATA STEEL

“WE ZIEN DAT ONZE PLANNEN 
OM MET WATERSTOF STAAL TE 
GAAN PRODUCEREN EEN HEEL 
NIEUWE DYNAMIEK CREEREN”

Lees meer over de 
transitie van Tata Steel op: 
tatasteel.nl/groenstaal.

gaan produceren weten dat deze ook wordt 
afgenomen. Daarmee zijn we een groene 
motor om de energietransitie te versnellen. 
Als grote speler kunnen we met elkaar een 
duurzaam systeem bouwen.”
Tata Steel staat wereldwijd al jarenlang in 
de top 3 van staalbedrijven met de laagste 
gerapporteerde C02-uitstoot per ton staal. 
Het bedrijf produceert onder meer staal voor 
de Europese auto-industrie. “We maken 
wereldwijd op een van de meest efficiënte 
manieren staal. We staan bekend om onze 
hoge kwaliteit staal.” Klanten geven nu al 
aan dat zij afspraken willen maken voor het 
groene staal dat in de toekomst uit de fabriek 
rolt. “We hebben dezelfde doelstelling. 
Met onze nieuwe installaties kunnen we 
de CO2-uitstoot aan de inkoopkant van 

onze plannen en het tijdspad. “Er gaat veel 
innovatie in de regio plaatsvinden. Lokale 
partijen kunnen daarvan meeprofiteren. 
We hebben aan hen gevraagd hoe we 
gezamenlijk kunnen optrekken bij alle 
uitdagingen die daaraan zijn verbonden, 
zoals de opbouw van kennis en capaciteit.” 
Een van de werkgroepen die is opgericht 
naar aanleiding van de dagen focust op twee 
vragen: “Hoe gaan we invulling geven aan 
de enorme behoefte aan personeel? En hoe 
krijgen we de kennis en kunde op het juiste 
niveau? Het zijn nieuwe technologieën, 
dus moet je mensen omscholen. Dat is 
voor onszelf een uitdaging, maar dat is 
voor onze leveranciers net zo goed een 
uitdaging. Zeker gezien de krapte op de 
arbeidsmarkt. Gezamenlijk optrekken is echt 
cruciaal. Als je aan dezelfde mensen trekt 
en in dezelfde vijver vist, heb je onderaan 
te streep een probleem. Daarom willen we 
samen optrekken om jonge vakmensen op 
te leiden en binnen te halen.” Dat gebeurt 
bijvoorbeeld al met kennismakingen voor 
scholieren met de 7 werelden van techniek. 
In de toekomst willen we ook gezamenlijke 
campagnes ontwikkelen om studenten naar 
de Tata Academy te krijgen en voor gedeelde 
traineeships bij Tata Steel en met meerdere 
leveranciers.

Hoe kun je ook een deel van de toekomstige 
taart mee-eten? Waar ben je zelf mee bezig 
en hoe ontmoeten we elkaar daarin,” vertelt 
Klumper. Totdat alle installaties volledig 
operationeel zijn, moeten de bestaande 
installaties blijven draaien. Dat betekent dat 
wij in deze transitie veel extra mensen nodig 
zullen hebben.

Gezamenlijk optrekken
Bob Tessensohn is als category 
manager verantwoordelijk voor de 
onderhoudscontracten voor bedrijven die op 
het terrein van Tata Steel werken. “Het zijn 
veelal partijen uit de regio IJmond die het 
onderhoud voor ons uitvoeren. We staan heel 
dicht tegen de leveranciers aan.” Op speciale 
bedrijfsdagen zijn ze geïnformeerd over 

klanten sterk omlaag brengen. En staal is 
circulaire grondstof.” De bouw van de nieuwe 
installaties en transitie naar groene waterstof 
leveren een enorme impuls aan de regionale 
werkgelegenheid. “Met de bedrijven die 
onderhoudswerkzaamheden bij ons doen, 
zijn we in gesprek. Wat betekent het voor jou? 

Jeroen Klumper, directeur sustainable 
transities Tata Steel.
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VOORWOORD

De toekomst klopt aan de deur

Toen ik in de jaren ’90 korte tij d in Hongkong woonde 
en werkte, luidde het beknopte antwoord op elk verzoek 
‘Can do!’. Ik vond het een ongelofelij k verfrissend geluid. 
In Nederland werd ondernemen verward met handel en 
snel geld verdienen. Gelukkig is de mentaliteit 180 graden 
gedraaid. Voor de generatie Z, geboren na 1995, zij n vrij heid, 
duurzaamheid en autonomie de belangrij kste waarden 
bij  het uitstippelen van haar carrièrepad. Kan niet, bestaat 
niet. De ‘can do’-mentaliteit zie je ook meer en meer terug 
in ondernemingen. De nieuwe generatie leiders denkt 
niet in beperkingen, maar in ambitieuze doelen. Ze laat 
zich inspireren door de problemen die op ons afkomen en 
durft groot te denken. Dat het roer om moet, is inmiddels 
doorgedrongen tot de grote meerderheid van de samenleving. 
De grote aanjagers zij n het klimaat en de energietransitie, 
maar ook bij voorbeeld de hoge grondstofprij zen, krapte 
op de arbeidsmarkt, inclusiviteit en de geopolitieke 
ontwikkelingen. Een bedrij f als Tata Steel, dat al meer dan 
100 jaar bestaat, zet met de plannen om met waterstof staal 
te gaan produceren de stap voor de volgende 100 jaar. In 
2030 moet de eerste productielij n operationeel zij n. Op de 
golf van de energietransitie ontstaan nieuwe kampioenen, 
zoals relatief jonge bedrij ven als HyET en Allego. De eerste 
focust op product- en technologieontwikkeling rondom de 
energietransitie en heeft fl exibel, lichtgewicht zonnefolie 
ontwikkeld. De tweede is nu al één van de grote EV-
laadpaalaanbieders in Europa. Hun verhalen zij n voorbeelden 
van de ambitie en het zelfvertrouwen waarmee de toekomst 
vorm krij gt.

HANS PIETERS, 
redactie Topic Talks
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Wij  produceren campagnes onder de noemer Topic Talks. Deze campagne wordt 
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bij  de campagnes om zo relevant mogelij k te zij n. Wij  geloven dat we met relevante 
en inhoudelij ke content consumenten kunnen informeren, inspireren en activeren. 
Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in een dergelij ke special of 
samenwerking? Neem dan contact met ons op: via nummer 020 – 241 9702 of 
info@topicmedia.nl. Dit is een commerciële uitgave. Deze uitgave valt niet onder de 
verantwoordelij kheid van EW.
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Als deelnemer aan het verkeer wil je met een gerust gevoel op pad. Kunnen vertrouwen op een 
veilige auto of (deel)scooter, maar wél met oog voor een schone leefomgeving. Het doel van de 
RDW? Veilige en duurzame mobiliteit voor burgers en het bedrij fsleven. 

in samenwerking met RDW

DE FOCUS VAN DE RDW LIGT 
DE KOMENDE JAREN OP HET 

REALISEREN VAN MAXIMALE 
MOBILITEIT VOOR BURGERS 

EN BEDRIJFSLEVEN: 
VEILIG EN DUURZAAM

ALLES VOOR DUURZAME EN VEILIGE MOBILITEIT 
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Werk jij  mee aan een 
nieuwe tij d?
Scan de QR-code.

Wij  combineren up-to-date expertise op het 
gebied van voertuigen, registratie en informatie 
en wij  zij n betrokken bij  alle typen voertuigen 
van wieg tot sloop. De vele nieuwe typen 
voertuigen én een groei in mobiliteitswensen 
in een druk land vraagt expertise van onze 
medewerkers, maar ook een intensivering van 
de samenwerking met ketenpartners. Zo gaan 
de ontwikkelingen rond zelfrij dende voertuigen 
heel snel. Dit vereist een goede vertaalslag van 
verantwoordelij kheden in de driehoek van 
bestuurder, voertuig en omgeving. 

Technologie 
Wij  ondersteunen innovatie in mobiliteit 
door beheerste implementatie van nieuwe 
voertuigsoorten. Nieuwe voertuigen en 

voertuigsystemen brengen risico’s met zich mee, 
daarom zij n technische eisen en regelgeving 
leidend. Voor veiligheid en milieu. Wij  praten 
en denken mee over deze regels en zorgen voor 
een zo veilig mogelij ke introductie. Een goed 
begrip van de ontwikkelingen in technologie is 
noodzaak. Daarom ontwikkelen wij  met partners 
een nieuw mobiliteits- en infrastructuurcentrum 
voor tests en om onze kennis uit te bouwen.

Levenscyclus 
Het toezicht op voertuigen maken we intensiever. 
In plaats van één keer testen en toelaten en 
vervolgens de controle met de APK, gaan we 
toe naar continu toetsen aan de veiligheids- en 
duurzaamheidseisen. Moderne auto’s zij n 
immers computers op wielen en krij gen te 
maken met software-updates en cybersecurity. 
Dit alles kan de eigenschappen van een voertuig 
veranderen, bij voorbeeld omdat de motor 
krachtiger wordt. Veiligheid heeft tegenwoordig 
een nieuwe dimensie en daarom is het belangrij k 
om ieder voertuig tij dens z’n hele levenscyclus te 
volgen.

Aansprakelij kheid
Het kentekenregister is onmisbaar. Denk aan 
gemeenten die een milieuzone willen inrichten 

of parkeren voor elektrische auto’s goedkoper 
willen maken. Voor deelmobiliteit moet helder 
zij n wie precies wanneer heeft gereden. En 
wat te denken van voertuigen met slimme 
rij ondersteuning? De aansprakelij kheid moet 
onomstreden zij n. En uiteraard ook de privacy. 
Die staat voorop.  

Samen, veilig en duurzaam 
Het is belangrij k dat we onbezorgd in een auto 
kunnen stappen en aan het verkeer kunnen 
deelnemen. Als hij  nieuw is maar ook als hij  al 
jaren rij dt. Omdat we weten dat het voertuig 
veilig is en de belasting van de natuur tot 
een minimum is beperkt. Dit kunnen we niet 
alleen. Wij  werken samen met de verschillende 
(internationale) partners in de voertuigketen. 
Ministeries, Rij kswaterstaat, CBR en gemeenten, 
voertuigfabrikanten en garagebedrij ven, 
kennisinstituten en uiteraard iedere 
individuele voertuigbezitter.  Met elkaar zij n we 
verantwoordelij k voor een veilig en duurzaam 
wegverkeer in Nederland, nu en in de toekomst.
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Lees het artikel ook op 
onze website.
Scan de QRcode.

ELEKTRISCH LADEN MOET 
WORDEN INGEPAST IN HET 
ELEKTRICITEITSSYSTEEM

Slim laden
De markt voor elektrische vervoer groeit hard. 
De verwachting is dat in 2040 meer dan de 
helft van alle nieuwe auto’s elektrisch zal zij n. 
Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee: 
elektrisch laden moet worden ingepast in het 
elektriciteitssysteem. Als iedereen op hetzelfde 
moment de auto aan de laadpaal hangt, kan dat 
tot overbelasting van het elektriciteitsnetwerk 
leiden. De oplossing: slim laden via een 
intelligente laadpaal. Hierbij  communiceert 
de auto via de laadpaal met het energiebedrij f. 
Een ‘domme’ laadpaal is niet meer dan 
een stekkerdoos die je met het stroomnet 
verbindt. Een slimme laadpaal anticipeert 
op de omgeving. Bij voorbeeld door stroom 
van zonnepanelen te gebruiken of te laden 
tegen daltarief. Maar ook door via de app de 
laadsnelheid aan te passen, bij voorbeeld omdat 
het stroomverbruik van andere apparaten in je 
huis op hetzelfde moment al hoog is. 

Elektriciteitsnetwerk
In de verduurzamingsambities van de 
gebouwde omgeving is een belangrij ke rol 
weggelegd voor elektrisch vervoer en de 
laadinfrastructuur, constateert TKI Urban Energy. 
De verwachting is dat de elektrische auto in de 
toekomst deel gaat uitmaken van de ‘grid’, het 
elektriciteitsnetwerk. Daarbij  slaat de accu van 

Nederland is wereldwij d koploper op het gebied 
van elektrisch rij den, blij kt uit het rapport Global 
Electric Vehicle Catalyst Index 2021 van Arcadis. 
Het adviesbureau noemt een aantal redenen. 
Niet onbelangrij k: elektrisch rij den is relatief 
goed betaalbaar in Nederland, niet in de laatste 
plaats door de fi scale stimuleringsmaatregelen. 
Verkrij gbaarheid is een tweede punt: 
de autobezitter heeft de keuze uit 183 
elektrische modellen. Een ander pluspunt: 
qua infrastructuur voor laden loopt Nederland 
internationaal voorop. Een openbare laadpaal is 
nooit ver weg. Je hoeft alleen maar de jaarlij ks 
terugkerende verslagen over op vakantie gaan 
met de elektrische auto te lezen om te weten dat 
het meteen al over de grens de voorzieningen 
minder goed zij n.

de elektrische auto (duurzame) elektriciteit op, 
om die bij  grote vraag weer terug te leveren 
aan het net. Zover is het nu nog niet. Er zij n 
nog maar weinig auto’s in staat elektriciteit in 
twee richtingen te transporteren. Dat zal snel 
veranderen. Met de groeiende netcongestie 
en toename van duurzame energie biedt de 
extra opslagcapaciteit die elektrische auto’s een 
makkelij k opschaalbare oplossing.

Vanaf 2035 mag er binnen 
de Europese Unie geen 
brandstofauto meer worden 
verkocht. Slim laden (‘smart 
charging’) moet voorkomen 
dat het elektriciteitsnet 
overbelast raakt.

innovatie

ELEKTRISCHE AUTO IS BELANGRIJKE SCHAKEL 
IN VERDUURZAMING ENERGIENET



Scan de QRcode voor 
meer informatie over 
onze klimaatambities.
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HET IS ONZE 
VERANTWOORDELIJKHEID 
OM TE VERANDEREN WAT WE 
DOEN EN HOE WE HET DOEN

Tegenwoordig hebben alle Volvo-modellen 
minimaal een geëlektrificeerde versie. In 2030 
zijn al de nieuwe auto’s volledig elektrisch. Daar 
stoppen de klimaatambities niet. “Dat wij een 
progressieve autofabrikant zijn, betekent ook dat 
we op elk gebied duurzaam moeten denken en 
werken, en niet alleen op CO2-emissies moeten 
letten,” vertelt Stuart Templar, Director Global 
Sustainability bij Volvo Cars. 

Blockchaintechnologie 
Volvo Cars wil de directe en indirecte uitstoot 
verminderen. Daarom pakt het de CO2-uitstoot 
aan binnen de eigen toeleveringsketen 
en bedrijfstakken en omarmt het de 
circulaire economie. Templar: “Het is onze 
verantwoordelijkheid om te veranderen wát we 
doen en hóe we het doen. We zijn vastbesloten 
onze impact op de planeet te verminderen en 
we weten dat dit een wereldwijde inspanning 
vergt. Het is dus belangrijk om samen te 
werken met andere gelijkgestemde bedrijven, 
leveranciers en organisaties. Zo kunnen we onze 
eigen duurzaamheidsprestaties verbeteren en 

verandering binnen onze branche stimuleren.
Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan 
de muren van ons eigen bedrijf. Het hoe, wat 
en waar van onze inkoopactiviteiten moet ook 
worden meegeteld wanneer wij onze impact 
berekenen.” Dat geldt ook voor de productie 
van accu’s voor onze geëlektrificeerde auto’s. 
Volvo Cars gebruikt blockchaintechnologie om 
onze accu’s verantwoord te kunnen produceren. 
Hierdoor kan de automaker het kobalt voor in de 
accu’s van de auto’s traceren van mijn tot fabriek.

SteelZero-initiatief
Een goed voorbeeld van de leidende positie op 
het gebied van klimaatactie, is dat Volvo Cars zich 

als eerste autofabrikant aansluit bij het SteelZero-
initiatief. De staalproductie is een belangrijke 
bron van CO2-uitstoot in de auto-industrie. “Door 
onze vraag naar koolstofarm en koolstofvrij staal 
uit verantwoorde bronnen kenbaar te maken, 
willen wij bijdragen aan een groter aanbod 
voor onze sector,” zegt Kerstin Enochsson, 
Chief Procurement Officer bij Volvo Cars. “We 
steunen de ambities om de staalindustrie te 
transformeren.” Groene ambities vragen om 
onafhankelijk toezicht. Volvo Cars ambitieuze 
plan om in 2040 een klimaatneutraal bedrijf 
te zijn, is goedgekeurd door het Science Based 
Targets initiative (SBTi)*. Volgens SBTi liggen 
de doelstellingen van de automaker voor 
minder uitstoot in lijn met de doelen van het 
klimaatakkoord van Parijs – namelijk om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim onder 2°C 
te houden.

*SBTi is een samenwerking tussen het Carbon 
Disclosure Project (CDP), het United Nations Global 
Compact, het World Resources Institute (WRI) en het 
World Wide Fund for Nature (WWF).

Vanaf 2030 moet elke nieuwe Volvo die van de productieband 
loopt volledig elektrisch zijn. Maar elektrificatie van de nieuwe 
modellen is niet genoeg voor de klimaatambities van Volvo Cars. 
De automaker wil in 2040 klimaatneutraal opereren.

DE KLIMAATAMBITIES 
VAN VOLVO CARS

IN SAMENWERKING MET VOLVO CAR NEDERLAND

DE NIEUWE VOLVO EX90
In de onlangs onthulde nieuwe, volledig 
elektrische Volvo EX90 wordt een vooruit-
strevend materiaal gebruikt dat Nordico 
genoemd wordt. Dit is een eigentijdse 
uitdrukking van Scandinavische waar-
den en zet een nieuwe standaard voor 
premium interieurdesign. Nordico is een 
vooruitstrevend en technisch geavan-
ceerd materiaal, gemaakt van textiel van 
gerecycled materiaal, zoals PET-flessen, en 
van biologisch materiaal uit verantwoord 
beheerde bossen in Zweden en Finland. 
De keuze voor Nordico is in lijn met het 
besluit om in nieuwe modellen alleen 
nog maar materialen en producten te 
gebruiken die niet schadelijk zijn voor het 
dierenwelzijn.



“PIDI COMNIHIT ET FUGIAE 
PEL IN CULLESSED MAXIMU 
CIT A QUAM QUE DEBIS POR
BUS SIT EUM”
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De betere elektrische 
fiets of pedelec alleen 

bereikbaar voor de 
happy few? Niet als het 

aan de Franse startup 
Upway ligt. Na Frankrijk, 

België en Duitsland is de 
internationale marktplaats 

voor refurbished e-bikes 
sinds deze zomer ook in 

Nederland actief.

Een prijs voor een e-bike is veel hoger dan 
voor een gewone fiets. Met een platform voor 
geheel opgeknapte tweedehands e-bikes heeft 
Upway een elektrische fiets voor elk gebruik, 
van racefiets tot bakfiets, van mountainbike 
to stadsfiets. Je kunt kiezen uit alle bekende 
merken, zoals Gazelle, VanMoof, Cowboy, Giant, 
Batavus, Cannondale en meer. 

Vertrouwen
Upway springt met het nieuwe platform in 
een gat. Op de automarkt is ongeveer 80 
procent van de auto’s tweedehands. In de 
elektrische fietsenmarkt ligt dat tussen de 10 
en 20 procent. De startup wil dat veranderen. 
“Bij mensen die voor het eerst een e-bike 
kopen, is de prijs de belangrijkste parameter. 
Bij iemand die al een e-bike heeft, komt de 

prijs pas op positie nummer 5 bij de keuze,” 
vertelt Philippe de Schutter. “Dat betekent 

UPWAY LANCEERT PLATFORM VOOR BETAALBARE, REFURBISHED E-BIKES



EEN REFURBISHED E-BIKE: 
BETAALBAAR EN DUURZAAM

Een elektrische fiets voor 
een lage prijs, kwaliteit 
gegarandeerd: upway.nl 
of scan de QRcode

dat een grote groep mensen nu nog wordt 
afgeremd door de prijs.” Juist die groep hoopt 
Upway te bereiken. De zo goed als nieuwe 
fietsen zijn 20 tot 60 procent goedkoper dan de 
nieuwprijs. Upway speelt in op de behoefte aan 
een duurzame levensstijl en de bewuste keuze 
voor kwaliteit en hergebruik. “De gemiddelde 
e-bike kan 15 tot 20 jaar meegaan. Een batterij 
is gemaakt om 30 à 50.000 km mee te rijden. 
Voor de motor geldt hetzelfde. Alleen wordt 
de fiets vaak al na 3 tot 4 jaar vervangen door 
een nieuwere. Door die fietsen te refurbishen 
kunnen we de levensduur volledig benutten 
zonder nieuwe batterijen.” De fiets is op meer 
dan 20 inspectiepunten nagekeken en de 
koper krijgt 1 jaar garantie. ‘Vertrouwen’ is 
het sleutelwoord, benadrukt De Schutter. 
“Vertrouwen is nog belangrijker dan bij normale 
tweedehands fietsen. Mensen hebben vaak 
niet de kennis en expertise om te oordelen of 
een e-bike die te koop wordt aangeboden via 
Marktplaats.nl of via een ander kanaal in goede 
staat is. Je hebt geen garantie of niets. Als de 
motor het begeeft of de accu onvoldoende 
laadt, moet je dure onderdelen vervangen.” 
Upway neemt die zorg weg door de e-bikes 
in te kopen en zelf volledig na te kijken en 
refurbishen, voordat ze op het eigen platform 
te koop worden aangeboden. “We kunnen al 
een e-bike aanbieden vanaf 849 euro. De 20 
inspectiepunten en volledige refurbishment 
zorgen ervoor dat de fiets zo goed als nieuw 
is.” Onderdelen worden waar nodig vervangen. 
Als koper kun je de fiets binnen 14 dagen 
retourneren. “Het blijft natuurlijk een groot 
bedrag, dus als het gedrag van de fiets niet 
helemaal bij je past, kun je het zonder probleem 
weer laten ophalen door ons.” 

Eigen werkplaatsen
Upway is najaar 2021 gestart in Parijs. “Wat we 
nu doen, met de refurbish werkplaats, is van 
een grotere complexiteit. Maar de basiskennis 
hoe je het Upway-platform operationeel kunt 
doorschalen in Europa, met de juiste snelheid 

en behoud van de focus op kwaliteit. Dat zie je 
terug in onze customer rating van boven de 4,8 
(uit 5).” De Franse startup haalde al 30 miljoen 
euro op aan investeringen, onder meer van 
Sequoia Capital, JFC en Origins Capital. “Het zijn 
partijen die zoeken naar groene investeringen. 
Met onze achtergrond bij grote techplatforms 
hebben we snel het vertrouwen weten te 
winnen. We zijn in de e-mobilitymarkt gestart 
omdat we overtuigd zijn van de sterke positie 
van de fiets voor de toekomst van de mobiliteit, 
weg van verkeerscongestie en fijnstof. De 
elektrische fiets wordt steeds meer omarmd 
als hét perfecte duurzame vervoermiddel. Dat 
we binnen zes maanden aanwezig zijn in vier 
landen en binnenkort in de VS, is het bewijs dat 
het vertrouwen terecht is.”

Refurbished
Upway is geen prijsbreker, die de fietsenmarkt 
op z’n kop wil zetten, benadrukt De Schutter. 
“Momenteel komen de fietsen van drie 
verschillende kanalen. B2B, voornamelijk van 
leasemaatschappijen; C2B, particulieren die de 
fiets aanbieden aan ons; en we werken samen 
met meer dan 250 fietsenwinkels, met een 
inruilprogramma. Hun klanten krijgen voor 
de bestaande fiets een mooie prijs, met een 
voucher, waardoor de volgende fiets goedkoper 
wordt. Voor de fietswinkel is dat fantastisch, 
want ze kunnen meer verkopen omdat de 
barrière voor een nieuwe fiets lager ligt. We 
halen de oude fiets op.” 

Het succes van Upway is gebaseerd op drie 
uitgangspunten: betaalbaar, hoge kwaliteit 
en een bewuste keuze voor een groene 
lifestyle. “Ons platform zorgt ervoor dat 

UPWAY WERKT MET EEN 
EIGEN INRUILPROGRAMMA 
SAMEN MET MEER DAN 
250 FIETSENWINKELS

een e-bike bereikbaar is voor mensen die 
normaalgesproken zich zo’n fiets niet kunnen 
permitteren. Wij bieden hen een goedkoop 
alternatief. Daarmee creëren we een hele 
nieuwe markt. De lagere prijzen kunnen meer 
mensen over de streep trekken om de stadsfiets 
in te ruilen voor een elektrische fiets.” Hij 
maakt de vergelijking met de autosector, waar 
de markt voor occasions ook als een volledig 
zelfstandig segment wordt beschouwd. “De 
tweedehandsmarkt kan bij e-bikes net zo 
belangrijk worden als bij auto’s.”

in samenwerking met upway

UPWAY LANCEERT PLATFORM VOOR BETAALBARE, REFURBISHED E-BIKES
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“IK ZIE WATERSTOF ALS EEN 
BELANGRIJK ONDERDEEL 

VAN EEN BREED PALET 
AAN ALTERNATIEVEN 

VOOR AARDGAS” 

bedrijven en datacenters die langlopende 
energiecontracten hebben afgesloten, met 
bijvoorbeeld bouwers van een windpark op 
zee, zijn nu opeens spekkoper. Die zijn nu de 
kampioenen van de energie-inkoop.” 
De NVDE heeft afgelopen augustus 
een onderzoek laten uitvoeren over 
de energietransitie door Motivaction. 
“Betaalbaarheid staat nu op 1, 
onafhankelijkheid op 2 en het klimaat op plek 
3. Er zijn ook drie keer zoveel Nederlanders 
die enthousiast zijn over zonnepanelen en 
windmolens in de eigen gemeente. In die zin 
is het razend interessant wat er gebeurt. Heel 
veel consumenten en bedrijven kijken wat ze 
kunnen doen om te verduurzamen, tot aan 
lid worden van een eigen energie-coöperatie” 
Het zorgt ook voor nieuwe bewustwording, 

Fossiele energie stond synoniem voor 
betaalbaar en betrouwbaar. Nu zien we 
precies het tegenovergestelde en is fossiel 
duur en onvoorspelbaar,” constateert Olof 
van der Gaag, directeur van de Nederlandse 
Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Grote 

zoals winkeliers die hun deuren in de winter 
niet meer open willen laten staan, omdat het 
niet meer te betalen is.

Groene waterstof
Groene waterstof is een van de alternatieven 
voor aardgas. “Ik zie waterstof als een 
belangrijk onderdeel van een breed palet 
aan alternatieven voor aardgas.” Waarbij 
waterstof op een essentiële eigenschap 
eruit springt, vertelt Van der Gaag. “Het 
heeft het bijzondere kenmerk dat je er 
nagenoeg letterlijk hetzelfde mee kunt doen 
als met aardgas. Daarom is er veel aandacht 
voor. Het enige punt is dat er nog wel een 
aantal jaren nodig zijn om tot een serieus 
volume te komen. Het zit op een andere 
tijdlijn dan de acute gascrisis. De meeste 

De energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft de 
discussie over de energietransitie totaal veranderd. Betaalbaarheid 
is nu de belangrijkste aanjager. Heel lang was duurzame energie 
synoniem voor duur en onvoorspelbaar. Dat is nu omgekeerd.

EEN ONVERWACHTE PLOTWENDING 
IN DE ENERGIEMARKT
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EEN KENMERK VAN 
ENERGIE-INVESTERINGEN 
IS DAT DE KOSTEN AAN DE 
VOORKANT ZITTEN

andere alternatieven zullen daardoor sneller 
impact hebben om los te komen van onze 
afhankelijkheid van aardgas.”
In eerste instantie is een begin gemaakt 
met blauwe waterstof uit aardgas, waarbij 
de CO2 wordt afgevangen en onder de 
grond opgeslagen. “Kijk je met de bril van 
onafhankelijkheid van aardgas, dan is dat 
geen oplossing.” Wie meer dan vijf jaar 
vooruit durft te kijken, komt uit bij groene 
waterstof gemaakt uit duurzame elektriciteit. 
“Dit jaar hebben we zo’n 40 procent meer 
stroom uit zon en wind. Jaar in, jaar uit 
komt er een groot windpark op zee bij. Dus 
de ontwikkeling van duurzame elektriciteit 
gaat heel hard.” Daarbij heeft Nederland 
een aantal troeven in handen. “We hebben 
vanouds een enorm netwerk aan gaspijpen, 

zowel op land als op zee, en we hebben 
een sterke offshore industrie.” En nog 
belangrijker: “We hebben de mooiste zee 
ter wereld voor windenergie. De zee is niet 
diep en de wind is hard, dus de opbrengst 
per molen is groot. Het oppervlak op zee is 

regeling een prachtige rol in speelt. Met de 
SDE-subsidie dempt de overheid het risico. 
De subsidie biedt bedrijven de zekerheid 
dat er een bodem zit in de energieprijs die 
ze gaan krijgen.” Omgekeerd betaalt de 
regeling geen geld uit als de energieprijzen 
heel hoog zijn, zoals nu. “Op dit moment 
is er waarschijnlijk niet een project dat 
SDE-subsidie ontvangt.” Twee jaar geleden, 
tijdens de coronapandemie, was precies 
het omgekeerde het geval. “Zo’n vorm van 
zekerheid is cruciaal.” Hij constateert dat er 
nooit één beleidsmaatregel is ‘waarmee je 
het varkentje kunt wassen’: “Zeker mkb’ers 
hebben ook laagdrempelig kapitaal nodig 
om de investering te kunnen financieren.” 
Van der Gaag besluit: “Omdat we zo’n haast 
hebben met de energietransitie zullen we 
meer met normen en prestatie-eisen moeten 
gaan sturen.” Als voorbeeld noemt hij het 
besluit van de Europese Unie dat vanaf 2035 
geen auto’s meer mogen worden verkocht 
met verbrandingsmotor. “Dat is een goede 
vorm van sturing omdat je duidelijkheid 
geeft welke kant het op gaat, als je vervolgens 
met subsidies ervoor zorgt dat bedrijven niet 
in concurrentieproblemen komen en dat 
huishoudens de rekening kunnen betalen.”

anderhalf keer zo groot.” Een innovatie waar 
hard aan wordt gewerkt, is de productie 
van groene waterstof op zee. Van der Gaag 
gebruikt de hoogovens in IJmuiden als 
voorbeeld om de potentie aan te geven. 
“Als je van Tata Steel een groen bedrijf 
wilt maken, dan heb je zo’n 300 à 400 
windmolens op zee nodig. Die kunnen de 
groene waterstof leveren.”

SDE-subsidie
Een kenmerk van energie-investeringen is 
dat de kosten aan de voorkant zitten, stelt Van 
der Gaag. “De meeste investeringen doe je 
voor 15, 20 jaar vooruit. Bij een windmolen 
heb je zelfs in een keer 90 procent van je 
kosten. Je moet dus zekerheid hebben over 
de lange termijn. Dat is waar de SDE++-

INNOVATIE



DE MAAKINDUSTRIE HEEFT 
EEN GROTERE STEM NODIG IN 
DE ENERGIETRANSITIE

De HyET Groep ontwikkelt schaalbare innovatieve technologieën 
die de doorbraak van duurzame energie kunnen versnellen. Een 
voorbeeld is de fl exibele, lichtgewicht zonnefolie die is ontwikkeld 
in Nederland. Begin 2023 is de beursgang gepland van HyET Solar. 
Deze is bedoeld voor de fi nanciering van een 300 megaWatt fabriek 
waar de zonnefolie van de band moet rollen.
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HYET IS KLAAR VOOR DE VERSNELLING VAN 
GROENE WATERSTOF EN SOLAR-TECHNOLOGIE

nodig om de systemen te bouwen en de tech-
nologie op te schalen, zodat we die wereldwij d 
kunnen uitrollen,” vertelt Maria Fennis. Ze is na 
een studie scheikunde in 2012 binnengeko-
men als onderzoeksassistent. Om haar kennis 
te verdiepen, koos ze voor een master Science 
en Business Management. Vier jaar geleden 
kwam ze terug om de rol van Rombout over te 
nemen als ceo van HyET Hydrogen en co-ceo 
van HyET Solar.

Onderzoek en ontwikkeling
Naast de productie van goedkoop solar-pv 
richt de HyET Groep zich op elektrolyse (groene 
waterstofproductie), het comprimeren en 
zuiveren van waterstof en de opslag van duur-
zame energie met behulp van roll-to-roll solid 

De zonnefolie kan voor een kwart van de 
kosten van traditionele zonnepanelen worden 
geproduceerd. Behalve dat het goedkoop is, is 
het ook lichtgewicht en fl exibel. Hierdoor kun-
nen de modules wordt toegepast op plaatsen 
waar glazen zonnepanelen niet kunnen wor-
den geplaatst, zoals daken van distributiecen-
tra of de overkappingen van voetbalstadions,” 
vertelt HyET-oprichter Rombout Swanborn.

Doorbraakproduct
Een belangrij k pluspunt is dat de fabriek niet 
afhankelij k is van de import van primaire 
exotische grondstoffen of halffabrikaten uit 
China. “De pv-modules worden gefabriceerd 

met makkelij k verkrij gbare grondstoffen, zoals 
polimeren en aluminiumfolies.” Hij  ziet het 
als een doorbraakproduct. “Er loopt al een 
investeringsproject in Arnhem van 50 miljoen 
euro en daar komt komend jaar dan nog eens 
150 tot 200 miljoen euro bij .” Er zij n gesprek-
ken gaande voor licentiefabrieken in de VS, 
Indonesië en het Midden-Oosten. “We willen 
direct het momentum pakken.”
De HyET Groep bestaat uit een zevental bedrij -
ven die zich focussen op product- en techno-
logieontwikkeling rondom de energietran-
sitie. “Sterke partners en samenwerking zij n 
cruciaal. Je moet samen optrekken. Er is veel 
saamhorigheid. We hebben de maakindustrie 



IN SAMENWERKING MET HYET

DE FLEXIBELE, LICHTGEWICHT 
ZONNEFOLIE VAN HYET SOLAR IS 
EEN DOORBRAAKPRODUCT

Voor meer informatie 
over HyET scan de 
QRcode.

state batterijen. De activiteiten en technologie 
karakteriseren zich door drie duidelijke lijnen, 
vertelt Swanborn: “Onze expertise ligt bij 
elektrochemie en halfgeleidertechnologie. 
De productieprocessen maken gebruik van 
voordelige folieroltechnologie. Nederland 
heeft een sterke roll-to-roll fabricage-exper-
tise.” De derde eigenschap is de opschaling 
van fundamentele technologie naar groot-
schalige processen. Drijvende kracht achter de 
innovaties is de intensieve samenwerking met 
universiteiten en onderzoeksinstituten, zoals 
TNO. “Dat is een van de basisfundamenten van 
ons businessmodel. We zijn in staat om met 
meer fundamentele wetenschappers na te 
denken over de commercialiseerbaarheid van 
hun vindingen.” 
HyET excelleert op strategisch vlak, constateert 
Fennis. “We zien het complete plaatje wat er 
gebeurt op het gebied van de energietransitie. 
Op universiteiten vindt heel veel onderzoek en 
ontwikkeling plaats. We zijn complementair 
aan elkaar. Universiteiten en industriepart-
ners hebben elkaar nodig om een product 
te ontwikkelen en op de markt te zetten. In 
principe zijn er weinig partijen die het risico 
willen nemen of de kansen zien. Wij gaan in 
gesprek met de vakgroepen, en als we iets zien 
dat ‘disruptive’ kan zijn en waarvan we een 
kans zien, gaan we daarmee de markt op. We 
gaan in gesprek met potentieel strategische 
klanten om te kijken of ze bereid zijn om in 
die technologieontwikkeling te investeren. 
Als we twee partijen vinden is dat voldoende 
aansporing om een nieuw bedrijf op te zetten 
om door te pakken.” HyET Solar en HyET 
Hydrogen zijn inmiddels allebei in de scale-up 
fase, met rond de 50 medewerkers in dienst. 
HyET Lithium, HyET E-Trol en HyET NoCarbon 
zijn in de startup fase. “Daar worden de eerste 
prototypes ontwikkeld. Bij de HyET Groep 
werken mensen met een passie voor de natuur 
en de drive om te innoveren en het verschil te 
maken. Dat maakt ons succesvol.” 

Maakindustrie
Voor het transport van elektriciteit over 
grote afstanden, in grote hoeveelheden, is 
waterstof efficiënter dan de transmissie via 
hoogspanningskabels, vertelt Swanborn. “Om 
de zonne- en windenergie om te zetten in H2 
is elektrolyse nodig. We hebben een tweetal 
technologieën die de belofte in zich hebben 
om voordeliger te zijn dan de traditionele 

het demonstreren van bewezen technologie in 
de Nederlandse context. De focus is vooral ‘wat 
kunnen we doen met buitenlandse technolo-
gie’ in plaats van ‘welke technologie hebben 
we in Nederland en hoe brengen we die een 
stap verder?’.”

Versnellen
“In de landen om ons heen is het contact 
met de maakindustrie veel groter. Daar gaan 
ambtenaren langs bij bedrijven om te vragen 
‘wat heb je nodig om vooruit te komen?’. 
Vervolgens leggen ze daar een instrument 
voor neer,” vertelt De Wit. “Soms wil je geen 
subsidie hebben, maar een lening om de 
schaalgrootte te versnellen. In Nederland 
lopen we achter de feiten aan. Het is reactief 
in plaats van proactief. Daardoor duurt het 
vaak te lang.” Nu doen we het voornamelijk 
met eigen en buitenlands kapitaal en vinden 
we strategische klanten om projecten in de 
markt te zetten. Hier kan Nederland zeker 
een grotere rol spelen bij het versnellen van 
de energie transitie met bijvoorbeeld “doel 
financiering”  met iets meer flexibiliteit voor de 
onderneming. Time-to-market is erg belangrijk 
bij innovaties. Het zou al helpen als bij het 
oplijnen van projecten met hulp van risicokapi-
taal een gedeelte van het risico met subsidies 
wordt afgedekt.”

elektrolysetechniek.” Een andere tak van de 
HyET Groep onderzoekt weer technieken om 
waterstof te mengen met aardgas en het 
lokaal weer te kunnen scheiden, zodat het via 
het bestaande leidingennetwerk kan worden 
getransporteerd en hiermee transportkosten 
bespaard worden. 
De maakindustrie heeft een grotere stem 
nodig in de energietransitie, meent Fennis. De 
markt ontwikkelt zich zo snel, dat de subsi-
dieregelingen eerder tegenen dan innovatie 
stimuleren. “Het doel is uiteindelijk om water-
stof zo goedkoop mogelijk te transporteren en 
op de plek te krijgen waar je het nodig hebt. Er 
zijn genoeg bedrijven die daarin willen inves-
teren. Als je daar als overheid gedetailleerde 
specificaties aan hangt, dan schrikt dat af. Het 
financierings- en subsidieframework is nu zo 
vastgetimmerd dat er voor de bedrijven geen 
vrijheid is om daarin te bewegen. Bedrijven 
vragen geen subsidie aan omdat het ze aan 
banden legt. Ze willen vrijheid houden.” Vaak 
duurt het zeker één jaar tussen indiening en 
erkenning van het project. “Je hebt een team 
nodig om de projecten te kunnen inschrijven. 
Grote organisaties rekenen die overhead 
mee. Kleinere organisaties, zoals HyET, zitten 
met de voeten in de modder. Voor ons is het 
een kwestie van doorpakken en kiezen voor 
een andere route omdat we in het product 
geloven.” Het gevolg is dat Nederlands subsi-
diegeld naar het buitenland weglekt, omdat 
bedrijven het goedkoopste inkopen in plaats 
van te kiezen voor een innovatieve oplossing 
in Nederland, constateert HyET E-Trol ceo Ellart 
de Wit. “In Nederland ligt de focus vooral op 
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MET DE SCHAARSTE OP 
DE ARBEIDSMARKT IS 

HET BELANGRIJK OM EEN 
‘EMPLOYER OF CHOICE’ 
TE ZIJN WAAR MENSEN 

BEWUST VOOR KIEZEN

Langzaamaan vindt er een generatiewisseling 
plaats op de werkvloer. Met name de 
nieuwe generatie kij kt verder dan goede 
arbeidsvoorwaarden. Ze kiezen steeds vaker 
een werkgever die bij  de eigen normen en 
waarden past, die duurzaamheid dus hoog 
in het vaandel heeft staan. En voldoende oog 
heeft voor de talenten van de werknemers. 

Verwachtingen
De schaarste op de arbeidsmarkt maakt het 
steeds belangrij ker om een aantrekkelij ke en 
duurzame werkgever te zij n, een ‘employer 
of choice’ waar mensen bewust voor kiezen. 

“Waar het vroeger draaide om de grootst 
mogelij ke leaseauto zien we dat de nieuwe 
generatie werknemers andere wensen en 
verwachtingen heeft. Zij  willen niet meer vier 
jaar vastzitten aan een vervuilende leaseauto, 
maar vinden het belangrij k om duurzaam 
en fl exibel te reizen op een manier die bij  
hen past én met hun leven meebeweegt,” 
aldus Willemij ne de Wit, Sales and Marketing 
Director bij  Athlon Nederland. Omdat ze net 
zij n afgestudeerd, wonen ze vaak nog in de 
stad als ze aan hun eerste baan beginnen. 
“Je kunt je afvragen of je deze mensen nog 
aantrekt met een leaseauto als zij  geen 
parkeerruimte hebben en toegang hebben 
tot een ruim openbaar vervoersaanbod? 
Tegelij kertij d kan die behoefte snel 
veranderen op het moment dat ze een paar 
jaar verder zij n.”

Op zoek naar vrij heid
“Als wij  onze klanten vragen naar hun 
grootste uitdagingen, dan gaan die veelal 
over verduurzaming en het aantrekken en 
behouden van goed personeel,” constateert 
De Wit. Hierbij  is individualisering cruciaal. 

Zakelij ke mobiliteit is vaak nog traditioneel 
ingestoken: je hebt een leaseauto voor 
vier of vij f jaar, een ov-kaart of een 
reiskostenvergoeding. Maar deze standaard 
aanpak past steeds minder bij  organisaties en 
hun medewerkers. 

Zeker nu we steeds vaker hybride werken: 
deels thuis en deels op kantoor. “De nieuwe 
generatie is op zoek naar vrij heid en een 
sociaal leven naast het werk. Ze wil niet alle 
dagen in de spits rij den. Zakelij ke mobiliteit 
is de arbeidsvoorwaarde waar deze twee 
samen komen: biedt je werkgever mobiliteit 
om je werk te kunnen doen en past die 
mobiliteit bij  je situatie, normen en waarden.” 
Dus een duurzame en aantrekkelij ke 
mobiliteitsregeling voor medewerkers is een 
voorwaarde om medewerkers te vinden en te 
binden. 

Generatie Z, geboren na 
1995, staat ook wel bekend 
als de bewuste generatie. 
Duurzaamheid en vrij heid 
(fl exibiliteit) zij n twee 
belangrij ke waarden die zij  
meeneemt naar de werkvloer. 
Voor werkgevers vraagt dat om 
een andere benadering.

DE NIEUWE GENERATIE 
IS OP ZOEK NAAR VRIJHEID

Lees het artikel ook op 
onze website.
Scan de Qrcode.



MET ONZE BEST-IN-CLASS 
MOBILITEITSREGELING 
GEVEN WIJ RICHTING AAN 
EEN DUURZAAM EN FLEXIBEL 
WERK- EN REISBELEID. 

Onze Best-in-class-mobiliteitsregeling kun 
je downloaden via onze website: athlon.
com/mobiliteitsregeling of scan de QRcode

“We helpen klanten hun zakelijke 
mobiliteit anders in te richten, met een 
focus op flexibiliteit, duurzaamheid en 
hybride werken. Met onze best-in-class 
mobiliteitsregeling bieden we organisaties 
de handvatten bij het verduurzamen van de 
zakelijke mobiliteit en het verkleinen van 
de CO2-footprint,” vertelt marketing and 
sales director Willemijne de Wit van Athlon 
Nederland.

De juiste mobiliteit
Veel organisaties zitten middenin de transitie 
om hun wagenpark volledig te elektrificeren. 
Door corona heeft thuiswerken een vlucht 
genomen. Medewerkers hechten vaker 
belang aan duurzaamheid, flexibiliteit en 
hybride werken. De meeste werkgevers 
hebben hun thuiswerkbeleid hierop 
aangepast. Maar door de hoge energiekosten 
thuis kiezen veel medewerkers nu juist 
weer voor het kantoor en staat elektrisch 
rijden onder druk. Kortom de voortdurend 
wisselende omstandigheden en wensen 
maken het werkgevers lastig om hun 
werknemers de juiste mobiliteit te bieden.

In 5 stappen naar duurzame mobiliteit 
De best-in-class mobiliteitsregeling is 
gebaseerd op het Athlon 5 stappenplan naar 
duurzame mobiliteit. “Dat biedt een richtlijn 
voor het thuiswerk- en mobiliteitsbeleid van 
werkgevers: het schept duidelijkheid en 
biedt duurzame, flexibele én gegarandeerde 
mobiliteit in deze onrustige tijden.” Het 
stappenplan is eenvoudig en concreet:

1. Moet je wel reizen?
 De meest duurzame (en goedkoopste) 

reis is degene die je niet maakt. Nu er 
een energieplafond komt, kun je weer 
prima thuiswerken. Dat betekent wel dat 
werkgevers thuisladen vergoeden tegen de 

stroomkosten die gelden ná het plafond. 
Heb je nog medewerkers die benzine 
rijden? Ook voor hen is het 5 stappenplan 
dé manier om hun CO2-footprint te 
verlagen en duurzaamheidsdoelstellingen 
te halen.

2. Als je dan toch moet reizen, met welk 
vervoersmiddel?

 De auto is niet altijd de beste optie. Juist 
nu heb je meer dan ooit flexibiliteit nodig. 
De keuze uit openbaar vervoer, e-bike of 
elektrische auto is de ideale oplossing om 
in te spelen op veranderingen en te reizen 
op de manier die bij jou past.

3. Pak je de auto, rij dan elektrisch
 Een op de drie nieuwe leaseauto’s bij 

Athlon is elektrisch. “Wij adviseren 
werkgevers elektrische rijden te blijven 
stimuleren. Dus vergoed thuislaadkosten 
tegen het tarief ná het plafond.”

4. Wat je ook kiest, rij veilig en bewust
 Een inkoppertje. Werkgevers hebben 

een zorgplicht naar hun werknemers, 
ook onderweg. “Veel ongelukken worden 
veroorzaakt door afleiding. Op kantoor is 
aandacht voor een ergonomische werkplek. 
Die zorgplicht moet ook in de auto zijn 
gefaciliteerd. We hebben bijvoorbeeld 
een apparaatje dat ervoor zorgt dat je 
onderweg wel nog kunt bellen, maar niet 
kunt appen of zoeken op je Spotify-lijst.” 
We bieden ook online verkeerstrainingen 
om werknemers bij te spijkeren op het 
gebied van verkeersveiligheid. “Je krijgt 
uitleg over wat vermoeidheid doet of de 
risico’s bij afleiding, maar ook bijvoorbeeld 
uitleg over verkeerssituaties of het belang 
van de juiste bandenspanning. Daarnaast 
bieden we ook fysieke rijtrainingen aan, 
bijvoorbeeld rondom elektrisch rijden.”
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Veel organisaties worstelen met de vraag hoe zij hun huidige 
werknemers kunnen stimuleren om duurzamer te werken en 
reizen. Athlon adviseert werkgevers om die vraag anders te 
benaderen: moet je wel reizen? 

‘MOET JE WEL REIZEN?’
Athlon vraagt klanten: 

5.Compenseer je uitstoot
Doordat je keuzes maakt in de eerste vier 
stappen, zorg je ervoor dat je minder CO2 
uitstoot. Toch kun je CO2-uitstoot niet 
helemaal voorkomen. “Wat je wel kunt doen 
als organisatie, is de uitstoot compenseren 
door bomen te planten in onze duurzame 
bosprojecten in Nederland en in het 
buitenland.”



Fabrikant Enkev levert al sinds 
1932 kokosvezel als natuurlijk 
vulmateriaal voor onder andere 
meubels en matrassen. “Waren 
we daar nu mee gekomen, dan 
hadden we als hippe, duurzame 
start-up in de spotlights 
gestaan.” 
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Meer informatie over 
Enkev Natural Fibres?
Scan de QRCode.

Storytelling? Bij fabrikant Enkev hoeven ze 
geen bureau in te schakelen dat voor een 
gepeperd tarief een, zoals dat heet, ‘inspirerend 
merkverhaal’ bedenkt. Het bedrijf uit 
Volendam, dat vul- en afdekproducten maakt 
van biologische materialen, bestaat dit jaar 
negentig jaar. “Ons verhaal is,” zegt Marc Dokter, 
directeur van de Enkev group, “dat we al in 
1932 op de markt kwamen met een volledig 
bio-based product, dus in een tijd die je niet 
snel aan duurzaamheid koppelt.” Het was wel, 
vertelt Dokter, een tijd waarin comfort steeds 
belangrijker werd. De houten bank legde het 
af tegen de gestoffeerde bank, gevuld met 
bijvoorbeeld stro of paardenhaar. Dokter: 
“Omdat dat niet in voldoende mate aanwezig 
was, is Enkev kunsthaar gaan verwerken, denk 
aan de bast van een kokosnoot, verwerkt tot 
een flexibele vezel. Een prachtig product, groeit 

aan een boom die misschien al honderd jaar 
CO2 opneemt. Als de boom sterft, groeit er een 
ander. Alles van die noot wordt gebruikt, we 
onttrekken niks aan de aarde. Waren we daar nu 
mee op de markt gekomen, dan hadden we als 
hippe, duurzame start-up volop in de spotlights 
gestaan. Kokosvezels, wow, dat is de toekomst!” 
Dokter wil maar zeggen: je kunt je als bedrijf 
een duurzaam imago aanmeten en je daarover, 
met veel rumoer, op de borst kloppen. Maar je 
kunt het ook gewoon zijn en dat al bijna een 
eeuw lang. Dokter: “Duurzame innovatie komt 
niet alleen voort uit keiharde R&D, je kunt ook 
omkijken en leren van het verleden.Ik werk 
hier nu vijftien jaar en het heeft een tijdje 
geduurd voordat we in de gaten kregen dat we 
een hele duurzame onderneming zijn. Nu het 
steeds belangrijker wordt voor bedrijven om 
duurzaamheid uit te dragen, kunnen we daarin 
niet achterblijven.” 

Lokale betrokkenheid
Anno 2022 heeft Enkev, naast Volendam en 
Tilburg, vestigingen in België. Polen en het 
Verenigd Koninkrijk. Niet al te grote fabrieken zijn 
het, waar natuurlijke materialen verwerkt worden 
tot halffabricaten voor meubelen, matrassen, 
autostoelen, verpakkingen en filters. Onder 
afnemers daarvan zijn een paar ‘grote jongens’ 
als Ikea en Hästens, maar ook veel kleine klanten. 
“We zoeken het, internationaal, in de breedte,” 
zegt Dokter. Kokosvezel is nog steeds een 
belangrijk product, maar niet het enige. Voor de 
lokaal gemaakte producten worden onder andere 
ook materialen van planten en dieren gebruikt 
(wol, paardenhaar). Dokter hecht sterk aan lokale 
productie: “De maakindustrie is een tijdlang 
uitgeweken naar Azië, maar ik geloof echt dat 
Europa de toekomst heeft. Lokale productie zorgt 
voor lokale betrokkenheid, je bent onderdeel 
van de gemeenschap en draagt er een steentje 
aan bij. Community building is belangrijk.” Van 
reuzen als Amazon hoeven we, volgens Dokter, 
op dat vlak weinig te verwachten: “Die zijn 
voortdurend op jacht naar de extra miljarden. 
Dat moet je niet willen. En je moet ook hun 
duurzaamheidsambities wantrouwen. Kijk eens 
naar de websites van de grote chemiebedrijven, 

daar gaat het altijd over recycling. Maar wat komt 
daar nou van terecht? De grote plasticfabrikanten 
hebben een jaarlijks groeiende output van 7 
of 8 procent. Dat zijn steeds meer spullen op 
de wereld die wel recyclebaar zijn, maar niet 
gerecycled worden.” 

C02-winst
Dokter is niettemin optimistisch. “De komst van 
het van aardolie afkomstige PU-schuim kostte 
ons in de tweede helft van de vorige eeuw bijna 
de kop. Het zit in heel veel stoelen, banken, 
matrassen, noem maar op. Het is goedkoop, 
je kunt het makkelijk vormen, klanten stapten 
er indertijd massaal op over. Maar het is 
heel moeilijk te recyclen. Nu bedrijven gaan 
investeren in een circulair businessmodel zie 
je ze heel vaak bij ons terugkomen. Als je PU-
schuim inruilt voor de natuurlijke materialen 
van Enkev levert je dat, met een product dat 
twintig keer minder uitstoot, in één keer een 
grote CO2-winst op.”  

“WE KWAMEN AL IN 1932 
OP DE MARKT MET EEN VOLLEDIG 
BIO-BASED PRODUCT”

“DUURZAME INNOVATIE 
KOMT NIET ALLEEN VOORT 
UIT KEIHARDE R&D, JE KUNT 
OOK OMKIJKEN EN LEREN 
VAN HET VERLEDEN”



Bij de jaarlijkse all season 
bandentest van het Duitse Auto 
Bild rolde de Goodyear Vector 
4Seasons Gen-3 als meest 
milieuvriendelijke en duurzame 
vierseizoenenband uit de test.

IN SAMENWERKING MET GOODYEAR

DE VECTOR 4SEASONS 
GEN-3 IS EEN VAN DE MEEST 

BRANDSTOFEFFICIENTE 
BANDEN OP DE MARKT

MEER GRIP OP DUURZAAMHEID

TOPIC TALKS 19  

Banden waar u op kunt 
vertrouwen: 
www.goodyear.eu

Bij de beoordeling keek Auto Bild naar 
criteria die van belang zijn voor het 
milieu, zoals kilometrage, bandenslijtage, 
brandstofverbruik, rolweerstand, passeergeluid 
of transportafstanden. Een belangrijk obstakel 
bij de ontwikkeling van een ‘groene band’ 
is het combineren van twee eigenschappen 
die eigenlijk in strijd met elkaar zijn. Een 
vierseizoenenband moet grip bieden op 
sneeuw en ijs en tegelijkertijd een uitstekende 
rolweerstand hebben. Met de Vector 
4Seasons Gen-3 bewijst Goodyear dat het 
kan. De bandenmaker is daarmee de eerste 
bandenproducent die een vierseizoenenband 
met het sneeuwvloksymbool én 
rolweerstandsklasse A op de markt brengt.

Het sneeuwvloksymbool
Een band met het sneeuwvloksymbool is 
officieel getest op zijn winterprestaties. Qua 
veiligheid en controle presteert de band goed 
op sneeuw, ijs en bij lage temperaturen. 
Een vierseizoenenband moet niet alleen in 
winterse omstandigheden presteren, maar 
ook in de zomer, wanneer de rolweerstand 
voor veel bestuurders van groot belang is. De 
rolweerstandsklasse A van het EU-bandenlabel 
omvat vijf brandstofefficiëntieklassen die 
de rolweerstand meten van A tot E. Tussen 
elke klasse neemt het brandstofverbruik met 
ongeveer 0,1 liter per 100 km toe. Met deze 
A-klasse rating is de band van Goodyear een 
van de meest brandstofefficiënte banden 
op de markt. Dubbel voordeel: bestuurders 
besparen geld aan de pomp en verkleinen hun 
ecologische voetafdruk. 
Om de primeur in de bandenindustrie te 
bereiken, stonden de ontwikkelingsexperts 
van Goodyear voor een grote uitdaging. 
“Onze doelstelling was een evenwichtige 
band te leveren die zowel goed presteert bij 
droog remmen als bij tractie op sneeuw,” 
vertelt R&D-medewerker Claude Jacoby van 
het Goodyear Innovation Center Luxemburg. 
De gebruikte technologie is gebaseerd op 
een polymeermengsel dat zorgt voor een 
verbeterde flexibiliteit van het rubber bij lage 
temperaturen en daarmee een uitstekende 
grip bij koud weer. Dit leidt zelfs tot minder 
bandenslijtage. Bovendien verbetert het hoge 
gehalte aan silica en natte tractieharsen de 
natte prestaties van de Vector 4Seasons Gen-3.

Virtuele rijsimulatoren
Voor Goodyear gaat duurzaamheid verder 
dan alleen de prestaties en het effect van 
het eindproduct. Zo maakt een speciaal 
sneeuwlaboratorium uiterst nauwkeurige en 
reproduceerbare tests mogelijk, zodat rijden 
onder winterse omstandigheden intern kan 
worden gesimuleerd. Frank Schmitz, senior 
ingenieur voor toegepaste fysische metrologie, is 
verantwoordelijk voor de fysische laboratoria waar 
onderdelen van een nieuwe band worden getest. 
“De eisen voor de rubbersamenstelling in de 
zijwand van de band en de rubbersamenstelling 
in het loopvlak zijn zeer verschillend.” Een 
apparaat dat bepaalde weersomstandigheden 
nabootst en bijna-natuurlijke sneeuw kan 
produceren, maakt het testen makkelijker, 
zuiniger en milieuvriendelijker. “Een eigen 
koudelab is erg belangrijk omdat we de 
omstandigheden volledig onder controle 
hebben.” De Vector 4Seasons Gen-3 wordt 
bovendien getest door middel van rijsimulatie. 
Deze virtuele simulaties verminderen de 
behoefte aan fysieke tests en maken de toekomst 
van testen duurzamer. Tegen 2024 wil Goodyear 
het aantal fysieke tests terugbrengen tot één per 
maat.

Ambitieuze doelstellingen
Goodyear heeft zich ten doel gesteld tegen 
2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten 
en tegen 2040 in alle fabrieken uitsluitend 
hernieuwbare energie te gebruiken. Eerder dit 
jaar onthulde Goodyear een band gemaakt van 
70% hernieuwbare materialen met als doel 
om tegen 2030 banden te maken van 100% 
duurzame materialen. De Vector 4Seasons 
Gen-3 vierseizoenenband is een innovatieve 
‘groene band’ met een lage rolweerstand 
die het brandstofverbruik en de uitstoot van 
uitlaatgassen vermindert. Tegelijkertijd biedt de 
band bestuurders de grip op sneeuw en ijs die ze 
gewoonlijk van een winterband verwachten. Met 
deze baanbrekende innovatie levert Goodyear 
een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van 
banden voor een duurzame toekomst.

De ‘groene band’ van Goodyear: 



Persoonlijk

“Het is niet mĳ n doel om het evangelie van de elektrische auto te verkondigen, maar ik denk dat het tĳ d is dat we langzamerhand een serieuzere 
overstap moeten maken richting elektrische mobiliteit. De keuze uit e-modellen is inmiddels bĳ na net zo groot als bĳ  brandstofauto’s.”

Wat zij n de belangrij ke trends in EV?
“Je hebt 2 soorten EV-rĳ ders, de groep die bewust kiest voor EV en de consument die vanuit de portemonnee EV rĳ dt, omdat het fi scaal interessant is 
of van de baas moet. Het aantal mensen dat privé of via private lease een elektrische auto aanschaft is steeds groter. De steeds grotere groep voor wie 
EV een bewuste, duurzame keuze is, heeft zich vaak goed geïnformeerd. Bĳ voorbeeld over de arbeidsomstandigheden rondom de winning van de 
grondstoffen voor de accu’s.”

Waarop moet je letten?
“Laat je niet leiden door angst en spookverhalen over opladen in het buitenland. Er is nog veel onwetendheid rond e-rĳ den. Autoverkopers mogen 
wel wat meer informeren. Soms ga je met alleen een sleutel en een boekje de deur uit. Kĳ k vooral naar de specifi caties als je privé een auto koopt. 
Bĳ voorbeeld de laadsnelheid en opbouw van de accu en de actieradius. Verder zou ik op twee dingen letten: stem je keuze af op je mobiliteitsbehoefte 
en houdt rekening met de verkoopbaarheid over een paar jaar. Als je kiest voor een grotere actieradius is je auto aantrekkelĳ ker. Wat ook belangrĳ k is, 
is een warmtepomp die de temperatuur van de accu regelt. Dat is vaak een extra optie. Die zou ik altĳ d nemen, want het verlengt de levensduur van de 
accu en zorgt ervoor dat je sneller oplaadt.”

Hoe is het qua tweedehands markt?
“De vraag naar tweedehands elektrische auto’s is groter dan het aanbod. Het aantal is beperkt, waardoor de restwaarde gigantisch is. Om aan de vraag 
te kunnen voldoen worden tweedehands elektrische auto’s nu ook uit het buitenland geïmporteerd. De vraag naar tweedehands elektrische auto’s is 
groter dan het aanbod. Van de ruim 8 miljoen auto’s die in Nederland rĳ den is nog geen 300 duizend volledig elektrisch. Vergis je niet, hierin lopen we 
voorop op andere landen in Europa. Het aantal occasions is beperkt, waardoor de restwaarde gigantisch is.”

EXPERT

20 TOPIC TALKS 

Hoofdredacteur en 
medeoprichter van e-Drivers 
Werner Budding is een rasechte 
autoliefhebber. Al zo’n 20 jaar 
lang reist hij  de wereld af als 
autojournalist, waarvan de 
laatste tien jaar als presentator 
van programma’s als
RTL Autovisie, Wheels on 7 
en RTL Autowereld. 

WERNER BUDDING, 
AUTOJOURNALIST 
E-DRIVERS.COM EN RTL 4



Meer informatie over 
Allego? Scan de QRcode.
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“WE ACCEPTEREN MEER 
DAN 280 LAADKAARTEN 
EN PASSEN OP ALLE 
ALLEGO-LAADPUNTEN”

De centrale vraag die je jezelf als e-rij der kan 
stellen bij  de aanschaf van een Elektrisch 
Voertuig (EV), luidt ‘waarvoor ga ik deze auto 
gebruiken?’, adviseert Sander Sommer “Is 
dat alleen voor in de stad, dan kan je de auto 
wellicht aan een 220V-opladertje hangen. 
Dan heb je niet eens een laadpaal nodig. Rij d 
je meer dan 20.000 km per jaar, zoals ik dat 
doe, dan wil je een goede en betrouwbare 
laadoplossing in de buurt hebben in 
combinatie met betrouwbare range.”

‘Parking is charging’
“Laden is ontzorgen. Mensen willen dat 
het rij den en opladen zo soepel mogelij k 
verloopt,” stelt Arne Richters. Hij  koppelt het 
aan zij n eigen gedrag. “Ik ben eigenlij k nooit 
extra tij d kwij t onderweg, omdat ik in de regel 
oplaad als ik geparkeerd sta.” Hij  mij mert: 
“Bij  een overschot aan duurzame energie, zou 
je eigenlij k alle e-rij ders een sms’je moeten 
sturen ‘Nu inpluggen om hernieuwbare 
energie op te slaan in de accu van je auto!’.” 
“Als je over de grens gaat, is nog sprake van 

‘range anxiety’ over waar en hoe je moet 
opladen,” constateert Sommer. Hét probleem 
is dat iedere laadexploitant zij n eigen pas 
heeft en zelf bepaalt hoe je kan afrekenen. “Ik 
ben naar Zuidoost-Italië gereden met een EV. 
Dan heb je heel veel verschillende tankpassen 
nodig om te laden.” Allego heeft ‘parking is 
charging’ als een van haar uitgangspunten. 
“We accepteren meer dan 280 laadkaarten 
en passen op alle Allego-laadpunten. Daarin 
lopen we ver voorop. Maar we hebben ook 
een ‘ad hoc’-betaalmethode via onze Smoov-
app, waarmee je per bank, creditcard of Apple 
Pay kan betalen.”
Nu worden accu’s opgeladen, maar in de 
toekomst gaan deze ook energie terug leveren 
aan gebouwen. “De digitale aansturing daarin 
is heel belangrij k. Daar zit ook de kracht van 
Allego. Toen we begonnen, moest een ‘EV 
cloud’ worden ontwikkeld en gebouwd om al 
die slimme laadpalen aangestuurd te krij gen. 
We hebben in Nederland van meet af aan 
ingezien dat we met hernieuwbare energie 
moesten gaan werken om met e-rij den de 

grootste milieuwinst bewerkstelligen. De 
manier waarop we dat hebben gedaan, is 
dat we direct een slim digitaal aangestuurd 
infrastructuurnet hebben aangelegd.” Over 
een aantal jaar kennen mensen Allego als een 
huishoudmerk. Een bedrij f dat één van de 

grote EV-infrastructuuraanbieders in Europa 
is, verwacht Richters. “Wat wij  neerzetten, 
doen niet veel partij en ons zomaar na. Het 
softwareplatform dat we hebben staan, heb 
je niet 1-2-3 gerealiseerd. Zeker niet met alle 
toeters en bellen, zoals reserveringssystemen, 
piek- en dalprij zen, 24-uurs support etc.”

Als een van de grootste partij en op het gebied van 
laadvoorzieningen heeft Allego alle expertise en oplossingen in 
huis om het de e-rij der zo comfortabel mogelij k te maken. Het 
oplaadnetwerk van Allego bestaat uit 35.000 laadpunten, ‘sockets’, 
verspreid over 16 landen in Europa. Dat is nog maar het begin.

ALLEGO IS DE STILLE KRACHT DIE ZORGT DAT E-RIJDEN 
ZO SOEPEL MOGELIJK VERLOOPT



22 TOPIC TALKS 

UITGERUST PRESTEREN IN ROERIGE TIJDEN… 
HET KAN!

Als zelfstandige ben je bevlogen. Je wil energiek kunnen presteren. 
Voor je opdrachtgevers, je klanten, je cliënten of je patiënten. En 
uiteindelij k ook voor jezelf. Zodat je het leven kunt leiden dat je 
voor ogen hebt. Dat vraagt om een goede nachtrust. Maar hoe zorg 
je dat je goed slaapt als je veel aan je hoofd hebt.

Yoram Schwarz is 
directeur van Movir, dé 

inkomensverzekeraar 
van zelfstandig 
Nederland. 
Samen met zijn 

collega’s en een 
uitgebreid netwerk 

van experts helpt hij 
elke dag ondernemers 

vooruit: ‘Zelfstandigen leveren 
een belangrijke bijdrage aan Nederland. 
Daarom zijn wij er niet alleen voor onze 
klanten – met een uitkering en met hulp 
om weer aan de slag te kunnen – als ze 
uitvallen. We helpen zelfstandigen ook 
met hulp en handvatten om juist nú het 
maximale uit zichzelf te halen en om te 
voorkomen dat ze uitvallen.’

‘Het onderwerp ‘slaap’ speelt bij het 
begeleiden van onze klanten vaak een 
rol’, vervolgt Schwarz. ‘Want als je niet 
goed slaapt, kan dat leiden tot heel 
uiteenlopende klachten. Zowel fysiek als 
mentaal. Daarnaast komt slaap regelmatig 
aan bod, omdat slecht slapen vaak het 
gevolg is van iets anders dat er speelt. 
Dat kan alles zijn: privé of op het gebied 
van werk. Een accountant die omkomt 
in het werk en daardoor zijn kinderen te 

weinig ziet, heeft andere zorgen dan een 
ondernemer die in de knel komt door 
de energieprijzen. Toch kan voor beiden 
het gevolg zijn dat ze slecht slapen. Een 
standaard oplossing die iedereen helpt 
om beter te slapen, is er dan ook niet. Dit 
alles maakt ‘slaap’ een complex, maar 
belangrijk onderwerp.’

Goed slapen is voor steeds meer 
mensen een uitdaging
Op dit moment is ondernemen – en 
daarmee goed slapen – uitdagender dan 
ooit, ziet Schwarz: ‘Al 125 jaar helpen 
wij zelfstandigen om in beweging te 
blijven. Natuurlijk ziet de wereld er in de 
tussentijd heel anders uit. In de laatste 
decennia zagen we de werkdruk bij 
zelfstandigen al toenemen. De afgelopen 
tijd zorgen thema’s als oorlog, energie- en 
klimaatcrisissen, inflatie en corona voor 
nóg meer druk en spanning. Als zulke 
onderwerpen je overdag bezighouden, 
dan is het niet vanzelfsprekend dat je ’s 
nachts goed slaapt en dat je kwiek je bed 
uitspringt als de wekker gaat.’

Stuk voor stuk bevlogen
Uit onderzoek dat Movir in september 
deed, komt naar voren dat zelfstandigen 
weliswaar zorgen hebben, maar dat het 
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Meer informatie over 
Movir? Scan de QRcode.

plezier dat zij hebben in hun 
werk het nog altijd wint 
van die zorgen. Liefst 84% 
peinst er dan ook niet over 

om voor een baas te gaan 
werken. Schwarz herkent 

die drive bij zelfstandigen: 
‘De zelfstandigen die ik 

spreek zijn stuk voor 
stuk bevlogen. Dat is 

bewonderenswaardig. 
Zeker als je zo gedreven 

bent, bestaat het risico 
dat je over je grenzen 

gaat. Daarom is 
het belangrijk 
om voldoende 
aandacht te 
hebben voor 
jezelf. En om je 
slaapprobleem 
aan te pakken als 

je ’s ochtends niet 
uitgerust wakker 

wordt. Zo zorg je dat je 
kunt blijven doen waar je 

energie van krijgt.’ 

Je hoeft het niet alleen te doen
Als zelfstandige kun je soms het gevoel 
hebben dat je alles zelf moet oplossen. 

Schwarz: ‘Daardoor denk je misschien 
dat je ook zelf je slaapprobleem moet 
oplossen. Gelukkig zien we dat de 
drempel om een slaapprobleem écht 
aan te pakken steeds lager wordt. Steeds 
meer zelfstandigen schakelen daarbij de 
hulp van een professional in. Van een 
slaapexpert, of van iemand die kan helpen 
om de achterliggende oorzaak van hun 
slaapprobleem aan te pakken. Je ziet dat 
zelfstandigen die dat doen een positieve 
wending geven aan hun hele leven. Het 
is niet gek om je slaapprobleem op die 
manier aan te pakken, maar juist heel 
krachtig.’
Ben je geen klant van Movir en wil je je 
slaapprobleem aanpakken? Dan geeft 
de slaapscan die Movir samen met 
haar partner Lijv en met HalloSlaap 
ontwikkelde, je waardevolle inzichten 
in jouw slaapprobleem. Schwarz: ‘Voor 
veel zelfstandigen is dat de start om hun 
probleem aan te pakken. Ben je wel klant 
van Movir en meld je je bij ons omdat je je 
nachtrust wil verbeteren? Dan zoeken we 
samen uit waarom je slecht slaapt. Daarmee 
gaan we aan de slag. Dat kan betekenen dat 
je de hulp krijgt van een slaapcoach. Maar 
het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we je in 
contact brengen met iemand die je helpt 
om je financiën op orde te brengen.’

‘NA HET KENNISMAKINGSGESPREK HAD IK 

AL GENOEG HANDVATTEN OM AAN DE SLAG 

TE GAAN MET MIJN SLAAPPROBLEEM. MAAR 

MOCHT IK IN DE TOEKOMST TOCH WEER VAST 

KOMEN TE ZITTEN, DAN BEL IK ZEKER TERUG 

VOOR MEER BEGELEIDING.’

Michael (43 jaar)

Stop met dromen van een goede 
nachtrust
‘Laad je ’s nachts niet genoeg op? Dan zit 
dat je energie, je scherpte en waarschij nlij k 
ook je humeur in de weg. Dat is zonde’, 
besluit Schwarz. ‘Er is altij d wel een oplossing 
mogelij k die je helpt om beter te slapen. Of 
je nu klant bent van Movir of niet, je kunt 
nu aan de slag om een beter slaapritme te 
ontwikkelen. Dat kan op jouw manier: van 
even snel inzicht krij gen met een zelfscan, tot 
een masterclass of hulp op maat. Daar helpen 
onze experts je graag bij !’

Daar vind je:
• Een slaapscan die je inzicht 
geeft in jouw slaapprobleem

• Handvatten om beter te 
presteren met een beter ritme

• Verwijzing naar een masterclass
• Begeleiding die écht werkt. 

Kosteloos als je klant bent 
van Movir

Ga naar 
movir.nl/slaap



FINANCIEEL24 TOPIC TALKS 

Lees het artikel ook op 
onze website.
Scan de QRcode.

EEN ANBI BETAALT GEEN 
ERFBELASTING OF 
SCHENKBELASTING VOOR 
ERFENISSEN EN 
SCHENKINGEN DIE DE
INSTELLING GEBRUIKT VOOR 
HET ALGEMEEN BELANG.

U kunt een goed doel op allerlei manieren 
steunen. Door u actief in te zetten voor de 
organisatie, door zelf een actie op te starten 
waarbij familie en vrienden geld doneren, 
of door gewoon zelf een gift of schenking te 
doen.

Fiscaal voordelig
De vraag of een gift aan een goed doel 
aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of 
vrijgesteld van successierecht hangt in de 
eerste plaats af van de ANBI-status. De wet 
schrijft onder meer voor dat het doel en de 
feitelijke werkzaamheden voor 90% of meer 
een algemeen belang dienen om als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te 
worden aangemerkt. Een ANBI betaalt geen 
erfbelasting of schenkbelasting
Een door de Belastingdienst erkende ANBI 
is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, 
charitatieve, culturele, wetenschappelijke 
of algemeen nut beogende instelling mag 
geen winstoogmerk hebben. De gemaakte 
kosten moeten in redelijke verhouding te 
staan tot de bestedingen ten behoeve van 
de maatschappelijke doelen die worden 
nagestreefd.

Nalaten aan goed doel
Als u in uw testament een of meerdere goede 
doelen ondersteunt, zijn de giften vrij van 
successierecht: dat betekent dat het goede 
doel geen belasting over de erfenis hoeft te 

betalen. U kunt een goed doel ondersteunen 
door het in uw testament te benoemen tot 
(mede-)erfgenaam of via een legaat. De 
bekende goede doelen hebben vaak een 
eigen afdeling die u hierbij kan adviseren en 
ook uw notaris kan u hierin terzijde staan. Een 
bijzonder vorm als u een groter bedrag wilt 
nalaten is een Fonds Op Naam. 

Fonds op naam
Een Fonds Op Naam kunt u zien als een 
‘geoormerkt’ bedrag waarover het goede doel 
beschikt. Het goede doel zet de gift in voor 
een door u bepaalde bestemming. U kunt 
een Fonds op Naam als u dat wenst, ook al 
oprichten tijdens uw leven. In dat geval moet 
u niet alleen vastleggen waarvoor het geld 
wordt ingezet, maar ook de voorwaarden van 
de gift. Alleen periodieke giften zijn namelijk 
onbeperkt fiscaal aftrekbaar. 

De Belastingdienst beoordeelt een eenmalige 
gift als een ‘gewone gift’. Hiervoor, en voor 
een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in 
een overeenkomst hebt vastgelegd, gelden 
een drempel en een maximum. Het bedrag 
boven de drempel mag u aftrekken van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting. Maar 
niet meer dan het maximumbedrag. 

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken. 
Uw gift is een periodieke gift als u aan de 
volgende voorwaarden voldoet:

•  U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan 
dezelfde instelling of vereniging. U mag 
zelf weten of u uw jaarlijkse gift in één keer 
of in meer keren betaalt.

•  U betaalt het bedrag minimaal vijf jaar 
achter elkaar.

•  U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse 
gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt 
u vóór die termijn afloopt, dan moet de 
jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

Nalaten aan een goed doel 
of nu al een gift doen. Het 
kan allebei, maar voor giften 
gelden extra voorwaarden 
om aftrekbaar te zijn voor 
de inkomstenbelasting. Een 
schenking aan een goed doel 
via de nalatenschap is echter 
geheel vrij van successierecht. 
Het goede doel hoeft geen erf- 
en schenkbelasting te betalen.

DE FISCUS IS LIEF VOOR GOEDE DOELEN
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ander zou aan de beademing zij n gelegd. Maar 
Senna’s longconditie is te slecht, haar lichaam 
kan dat niet aan. En ik kon niets doen, ik kon 
alleen haar hand vasthouden.”

Op de IC vertellen de artsen dat Senna erg 
verzwakt is. Alleen met een ECMO-machine, 
die de hart- en longfunctie buiten het lichaam 
overneemt, heeft ze een kans om aan te sterken. 
Sabina: “Het was alsof we in een slechte fi lm 
beland waren.” Na een spannende operatie om 
de ECMO-machine aan te koppelen, laat Senna 
opnieuw haar energie zien. “Na nauwelij ks twee 
uur deed ze haar ogen weer open. Twee dikke, 
rode slangen staken uit haar hals. Vreselij k. Maar 
voor we het wisten zat Senna al op de bedrand: 
‘Lekker warm in je nek, die buizen.’” 

Zonder woorden
Simon en Sabina willen dicht bij  Senna zij n, 
elk uur kan anders zij n. Ook willen ze haar 
11-jarige broer Sem dicht bij  zich hebben. Net 
voor Sinterklaas checkt de familie daarom in bij  
Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam, een 
van de elf logeerhuizen van het Kinderfonds. 
Daar zij n ouders op loopafstand van hun kind in 
het ziekenhuis. 

De zesjarige Senna ging eind november vorig 
jaar plotseling ernstig onderuit, door simpele 
(verkoudheids)virussen. “Senna is veel te 
vroeg geboren, na net 25 weken”, vertellen 
ouders Sabina en Simon. “Elke winter zitten we 
vanwege ernstige longschade, ontstaan na die 
vroeggeboorte, wel een aantal keer met haar 
op de Eerste Hulp. Ze heeft een permanente 
zuurstofneusbril en twee voedingssondes, maar 
zoveel energie en levenskracht. Als je naar haar 
kij kt, zie je niet dat ze zo ziek is.”

Volledig ingestort
Vlak voor de spoedopname is Sabina al een paar 
keer met Senna naar het ziekenhuis geweest. 
“Ze was niet zo lekker, ik vertrouwde het niet. 
Maar haar saturatiewaarden waren nog in orde, 
de artsen stuurden ons weer naar huis. Even 
leek het beter te gaan. Tot die dinsdagavond, net 
voor de feestmaand. Ze stortte ineens volledig 
in. Met een noodgang reden we zelf naar het 
ziekenhuis.”  
In het streekziekenhuis wordt snel duidelij k 
dat Senna zo snel mogelij k naar het Sophia 
Kinderziekenhuis in Rotterdam moet voor 
specialistische IC-hulp. Senna hapt tij dens 
de ambulancerit in paniek naar lucht. “Ieder 

Simon: “Na Senna’s vroeggeboorte verbleven 
we al een tij d in Ronald McDonald Huizen. 
Het voelde nu als thuiskomen. We vonden 
er geborgenheid – ook zonder woorden. De 
knipoog van een vrij williger bij  de balie hielp al. 
We konden een wasje doen, snel een maaltij d 
bereiden. Sem was er kind aan huis: hij  hielp 
de vrij willigers en maakte zij n huiswerk in het 
kantoor van de manager. En als Senna sliep, 
konden wij  even weg van de IC. Even weg van 
alle toeters en bellen.”

Kerstsfeer
Vij f lange weken ligt Senna op de IC. Simon: 
“De zorgen voor Senna bleven, dag en nacht. 
Soms krabbelde ze op, om daarna zo hard 
onderuit te gaan dat het leek alsof we afscheid 
moesten nemen.” In alle zorgen vergeet de 
familie bij na de feestdagen. Gelukkig zorgt het 
Huis voor een kerstsfeer. “Kerstversieringen, 
prachtige bomen, kerstcadeautjes. Dat was 
fantastisch, zeker voor Sem. Zelf zouden we 
er niet aan hebben gedacht. Dankzij  het Huis 
was het voor Sem niet alleen een periode van 
zorgen, maar ook van samen zij n. Het Huis gaf 
ons verlichting.” 

Stabiel houden
Langzaam knapt Senna op. “Net voor de 
feestdagen mocht ze van de IC af. Dat was het 
mooiste kerstcadeau. Nu bekij ken we per dag hoe 
het gaat. We volgen Senna’s ritme. Zo wilde ze 
leren fi etsen en dan denken wij : maar je zuurstof 
dan, en je sonde? ‘Doe die zuurstof maar in mij n 
rugzak, mama. En papa rent mee om me stabiel 
te houden.’ We weten niet waar het naartoe gaat. 
Maar samen komen we er wel.” 

Als je kind door ziekte of zorg in het ziekenhuis belandt, is dicht 
bij  elkaar zij n het enige dat telt. Daarom zij n er Ronald McDonald 
Huizen: logeerhuizen op loopafstand van de ziekenhuizen. Daar 
zij n ouders dicht bij  hun zieke kind. Zoals de familie van Senna, die 
met spoed naar de IC moet: “We konden alleen maar haar hand 
vasthouden.”  

ZOVEEL ZORGEN OM JE KIND 
DAT JE DE FEESTDAGEN VERGEET

GEEF OOK EEN 
OVERNACHTING
Geef families met een ziek kind een over-
nachting in een Ronald McDonald Huis. 
Een overnachting kost 60 euro. Daarvan 
wordt het Huis verwarmd en draaiend 
gehouden. Elke bij drage, groot of klein, is 
zó nodig. Dankzij  jouw hulp vinden ouders 
en hun zieke kind een plek dicht bij  elkaar. 
Dag en nacht. Het hele jaar door. 

Fotograaf:  Hadewych Veys
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“DE CAMPINGWIJSHEID
IS DAT DE LANGSTLEVENDE 
TOCH ALLES ERFT”

Doordat er fi scaal maar liefst 15 verschillende 
waarderingsgrondslagen binnen de 
nalatenschap bestaan, gaat het vaak mis. 
Een van de belangrij ke beheersdaden is het 
zo precies mogelij k doen van de aangifte 
erfbelasting. “Dat is een van de dingen 
die misgaat, omdat er vaak sprake is van 
doe-het-zelf-aangiften, waarbij  mensen 
veel te veel aangeven. Met een slim 
testament bespaar je wellicht, maar als je 
het vervolgens alsnog verkeerd afwikkelt, 
betaal je al gauw duizenden euro’s te veel 
aan erfbelasting.” Een veelvoorkomende 
fout vindt plaats bij  de afwikkeling van de 
nalatenschap van de langstlevende. “Vaak is 
de overbedelingsvordering die is ontstaan na 

het overlij den van de eerst stervende niet goed 
vastgesteld.” Daarbij  gaat vooral qua woonbezit 
geld verloren. Bij  het overlij den hanteer je de 
WOZ-waarde voor de woning. “Maar bij  het 
afwikkelen van de overbedelingsvordering 
mag je uitgaan van de werkelij ke waarde.” 
Tussen die twee zit nogal een verschil, zeker 
in de afgelopen jaren. Als voorbeeld geeft 
Mars een WOZ-waarde van drie ton bij  drie 
erfgenamen. “Dat mag je waarderen op een 
ton elk. Maar door de prij sstij ging sinds de 
WOZ-peildatum is de woning inmiddels 
4,5 ton waard. De werkelij ke waarde van 
de overbedelingsvordering is 1,5 ton. En 
dat bedrag mag bij  het overlij den van de 
langstlevende in mindering worden gebracht 
op de verkrij ging. Dat is tussen de 10.000 en 
20.000 euro erfbelasting die je bespaart.” 

Campingwij sheid
De overbedelingsvordering waardeer je 
op de waarde in het economisch verkeer. 
“De werkelij ke waarde.” Fiscaal gelden 
andere waarderingsgrondslagen. “De 
campingwij sheid is dat de langstlevende toch 
alles erft en je geen aangifte erfbelasting hoeft 
te doen.” Het gevolg is dat de nalatenschap 
van de eerst stervende vaak minder zorgvuldig 
wordt afgewikkeld. “Dat is op dat moment 
niet zo erg, maar de consequenties bij  het 
overlij den van de langstlevende zij n groot. 
Als er 10 of 15 jaar tussen zit, is het een hele 

puzzel om de vordering te reconstrueren.” 
Een extra complicerende factor is de 
uitsluitingsclausule, waarbij  de verkrij ging 
buiten de huwelij ksgemeenschap blij ft. 

“Als je goed afwikkelt, kij k je altij d een 
generatie erboven. Als het geld van de erfenis 
in de woning is geïnvesteerd, moet je dat 
meenemen in de nalatenschap. Het overlij den 
is het meest concrete eindpunt. Hoe slechter 
je de situatie van dat moment vastlegt, hoe 
groter het boedelverval wordt. Óók bij  minder 
omvangrij ke nalatenschappen.”

Een doe-het-zelf-aangifte 
erfbelasting bevordert 
‘boedelverval’. Kort samengevat 
komt boedelverval neer op het 
verschil tussen de bezittingen 
op de overlij densdatum en op 
de datum van de uiteindelij ke 
verdeling, zegt Raymond Mars, 
directeur van de Stichting 
RegisterExecuteur. 

EEN FOUT RONDOM DE 
OVERBEDELING IS SNEL GEMAAKT

financieel
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IN SAMENWERKING MET REGISTEREXECUTEUR

In plaats van zelf de afwikkeling van de nalatenschap op zich 
te nemen, kiezen erfgenamen er steeds vaker voor om de 
voorbereiding en afwikkeling van de nalatenschap uit handen 
te geven aan een onafhankelijke deskundige. Een regisseur 
die bestaande verplichtingen afhandelt en de verdeling van de 
nalatenschap in goede banen leidt. 

te snappen, maar zit je zelf ook met je eigen 
rouwverwerking” waarschuwt Raymond Mars. 

Digitaal Nalatenschapsdossier
Maximale transparantie vanaf dag 1 is 
essentieel, benadrukt hij. “Je hebt een wettelijke 
verslagsleggingsplicht, met inzicht in het verloop 
van begin tot verdeling.” De erfgenamen kunnen 
de afwikkeling van de nalatenschap online volgen 
in het Digitaal Nalatenschapsdossier. “Dat is uniek 
in Nederland. We hebben de boedelpraktijk de 
21ste eeuw ingeschoten. Bij ons kun je 24/7 
zien wat de stand van de nalatenschap is.” Hij 
vervolgt: “Als iemand uit de eigen kring executeur 
is, voel je al gauw weerstand om te vragen hoe 
het zit. Bij een RegisterExecuteur word je volledig 
geïnformeerd en ontzorgd.”

Speculatief risico
Op het moment dat een nalatenschap openvalt, 
zijn de erfgenamen samen bevoegd. Meestal 
vertraagt dat de afwikkeling. “Dat betekent dat 

Een executeur is verantwoordelijk voor de 
afhandeling van de nalatenschap en heeft de taak 
om de afhandeling in goede banen te leiden. 
“Te makkelijk wordt gezegd dat mensen de 
nalatenschap eenvoudig zelf kunnen afwikkelen. 
Dat is echter vaak niet het geval. Vergelijk het 
met afwassen. Dat is een simpel klusje, maar met 
één arm in het gips wordt het knap lastig. Met 
het afwikkelen van een nalatenschap is het niet 
anders. Als je als erfgenaam de executele op je 
schouders krijgt, ben je niet alleen opgezadeld 
met een klus die je te weinig doet om de finesses 

bijvoorbeeld op een aandelenportefeuille een 
speculatief risico wordt gelopen. In de meeste 
gevallen is dat ongewenst. Door te talmen, zie je 
dat in de gelegenheids-executele veel waarde 
weglekt. Soms gaat er een half jaar tot drie 
kwart jaar verloren voordat de portefeuille wordt 
verkocht.” De ervaring van Mars is dat het vaak tot 
discussies leidt. “Zolang de portefeuille er is, loop 
je een speculatief risico. Hetzelfde geldt voor de 
woning. In de regel is het zo dat tijdverloop niet 
in het voordeel van de boedel is.” Precies daar 
ligt de meerwaarde van de RegisterExecuteur. 
Een partij die de procedure kent. “Als je het 
stappenplan volgt en de gang erin houdt, kom 
je snel tot een verdeling en zijn de speculatieve 
risico’s minimaal. Een RegisterExecuteur weet 
hoe de bevoegdheden liggen. Een gelegenheids-
executeur weet dat vaak niet. Zeker als hij of 
zij ook belanghebbende is, krijg je snel een 
situatie waarbij er een knauw in de relatie tussen 
erfgenamen kan ontstaan.”

Verklaring van erfrecht
Alle emoties rondom het overlijden komen de 
beoordelingsvaardigheden over het algemeen 
niet ten goede. Dat is een van de redenen 
waarom we ooit met RegisterExecuteur zijn 
begonnen. We nemen mensen een zorg uit 
handen. Je haalt een onafhankelijke deskundige 
in huis, die vaker met het bijltje heeft gehakt en 
de weg weet en hobbels wegneemt.” Mars noemt 
als voorbeeld een tweede huis in het buitenland. 
“Je krijgt opeens te maken met buitenlandse 
regels van erfrecht, in een vreemde taal. Als je 
de weg niet weet in een ander land, kan het 
heel frustrerend zijn. Wij zorgen ervoor dat de 
verklaring van erfrecht op de juiste manier wordt 
opgesteld en je de juiste documenten hebt. Dat is 
de smeerolie in de afwikkeling.”

“ALS IEMAND UIT DE EIGEN 
KRING EXECUTEUR IS, VOEL 

JE AL GAUW WEERSTAND OM 
TE VRAGEN HOE HET ZIT”

EEN REGISTEREXECUTEUR ONTZORGT VOLLEDIG
De nalatenschap snel, deskundig en transparant afgewikkeld.

WAARBORG VOOR 
EEN GOEDE AFWIKKELING
RegisterExecuteur is een organisatie met 
meer dan 100 onafhankelijke RegisterExe-
cuteurs die door het hele land gevestigd 
zijn. De opleiding tot RegisterExecuteur 
garandeert de expertise die nodig is om 
de afwikkeling van de nalatenschap in 
goede banen te leiden. Dit waarborgt 
dat de aangifte erfbelasting en verdeling 
soepel en correct verloopt. Alle Register-
Executeurs maken gebruik van het Digitaal 
Nalatenschapsdossier en zijn verzekerd 
tegen beroepsaansprakelijkheid.
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“HOE MINDER JE VERWARMT, 
DES TE RELEVANTER
VLOERISOLATIE IS.”

Lees het artikel ook op 
onze website.
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een betonnen kuip geldt hetzelfde, door de 
watertemperatuur.
Vloerverwarming brengt vaak niet de warmte 
en lagere energierekening die bewoners 
verwachten. De reden is dat de vloerverwarming 
niet efficiënt is toegepast. Dit geldt vooral voor 
oudere huizen met vloerverwarming, blijkt 
uit onderzoek met een warmtebeeldcamera. 
“Bij vloerverwarming, zonder vloerisolatie, is 
de warmte in de kruipruimte vaak hoger dan 
in de woonkamer. De warmte straalt naar de 
kruipruimte en funderingsmuren in plaats van 
naar de woning. Door de warmste schil van het 
huis, de vloerverwarming, mee te nemen in de 
isolatie worden de vloer en de woonkamer snel 
en comfortabel warm.”
 
Besparingsfactoren
TONZON heeft al sinds de jaren ’80 een 
revolutionaire oplossing voor de isolatie 
van vloeren en kruipruimten, onder meer 
door Thermokussens onder de vloer te 
hangen. Willemsen vertelt van de isolatie 
van de bungalow van de toenmalige rector 
magnificus van de UT Twente, Rutger Draaier. 
“Hij had vloerverwarming met waterpomp. 
In de winter, als de zon scheen, deed hij de 
verwarming uit en de pomp aan. De vloer werd 

Willemsen vertelt dat hij begin maart een 
mailtje van zijn energieleverancier kreeg dat 
de kubieke-meterprijs per 1 april omhooggaat 
van € 1,20 naar € 2,40. “Vorig jaar betaalde ik 
nog 0,80 per m3.” Met name voor huishoudens 
met een aflopend contract betekent dat een 
lastenverzwaring van honderden euro’s.
 
Energierekening
Bewoners van vrijstaande huizen, twee-onder-
een-dak en woningen op de begane grond 
hebben vaak een nóg hogere energierekening 
dan appartementseigenaren, vertelt de founder 
van TONZON Vloerisolatie Ton Willemsen. 
“Dat heeft puur te maken met de bodem. 
Woningen staan op koude grond. Als de 
temperatuur vanaf half maart weer oploopt, is 
de bodemtemperatuur nog een graad of 10C. 
Daardoor blijft de kruipruimte in het voorjaar 
nog lange tijd koud, waardoor men tot ver in 
april moet bijstoken.” Voor woonboten met 

aan de zuidkant door de zon opgewarmd en 
daarmee werden de kamers aan de noordkant 
van het huis verwarmd.” Hij vervolgt: “Dat 
zijn besparingsfactoren die in geen enkele 
berekening worden meegenomen!”

Als het om isolatie van de woning gaat, adviseren 
energiecoaches meestal om met het dak te 
beginnen, is de ervaring van Willemsen. “Ze 
adviseren op basis van niet-kloppende labels,” 
weet Willemsen. “De berekeningen gaan 
ervanuit dat er sprake is van een uniforme 
binnentemperatuur in huizen. Iedere leek kan 
je vertellen dat dat niet realistisch is. Elke kamer 
heeft een eigen temperatuur en zelfs in de 
woonkamer verschilt de temperatuur vaak. De 
vloer is erg belangrijk voor een comfortabel en 
egaal binnenklimaat. Je woont erop. Daarom 
moet je bij het isoleren van je huis beginnen met 
de isolatie van de vloer.”

Door de stijgende gasprijzen zien consumenten de energierekening 
exploderen. Het maakt de urgentie nog groter om de eigen woning 
te verduurzamen. De beste remedie tegen de hogere gasprijzen is te 
kiezen voor vloerisolatie. Bovendien neemt hiermee het wooncomfort 
toe dankzij een goed geïsoleerde vloer en kruipruimte.

EEN LAGERE ENERGIEREKENING 
BEGINT MET VLOERISOLATIE

KORTER STOOKSEIZOEN
Door te beginnen met vloerisolatie, kan de 
thermostaat omlaag én duurt het stook-
seizoen aanzienlijk korter. Met TONZON 
Vloerisolatie en het optimaliseren van de 
warmteafgifte van de cv is een winst van 
wel 25 à 40 procent op de stookkosten te 
behalen. Je kan makkelijk zelf aan de slag 
met TONZON Vloerisolatie en ook kan je 
makkelijk zelf je cv-installatie optimalise-
ren met onder andere TONZON HR-Radia-
torfolie, bandagefolie en ketelfolie. Door 
de hoge energieprijzen is de investering 
extreem snel terugverdiend en je creëert 
tegelijkertijd een gezondere woning met 
meer comfort.
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IN DE EERSTELIJNSZORG 
VINDT HET CONTACT STEEDS 
MEER PLAATS IN EEN 
DIGITALE OMGEVING.

Nu we massaal gedwongen thuiswerken 
om Covid-19 eronder te krijgen, vallen veel 
bezwaren tegen videovergaderen reuze mee 
en zien we zelfs de voordelen. Dat geldt ook in 
de zorg. Het blijkt dat er veel meer mogelijk is 
als je gedwongen bent om out-of-the-box te 
denken. De druk die de coronacrisis op de zorg 
legde en het vermijden van risico’s heeft tot tal 
van creatieve oplossingen geleid. 

Het contact met zorgverleners verloopt meer 
en meer digitaal of op afstand. Zeker bij 

risicogroepen. Een voorbeeld is een speciale 
trainingskit voor mensen die midden in een 
chemotraject zitten. Het Amsterdam UMC heeft 
een project opgezet, zodat deze kwetsbare 
groep onder begeleiding van fysiotherapeuten 
thuis aan hun fitheid kunnen werken, 
waardoor ze toch in aanmerking komen voor 
een operatie en daarna sneller herstellen.

Klant centraal
Bij innovatie wordt al gauw gedacht aan 
nieuwe technologie of een nieuwe uitvinding. 
Maar deze meeste innovaties beginnen met 
de wil om te veranderen. Het gaat om de 
overtuiging dat het nieuwe beter is dan het 
bestaande. Een crisis is vaak een aanjager van 
innovatie, omdat deze om onconventionele 
oplossingen vraagt. Slimme zorgoplossingen 
zijn er vaak al. En vinden nu hun weg naar de 
praktijk. 
Covid-19 stimuleert de zoektocht naar waar 
er winst is te behalen. In tijd, in kosten, en in 
gemak. In de zorg dat laatste niet onbelangrijk. 
Voor de patiënt of cliënt moet de innovatie 
makkelijk zijn te gebruiken, het gevoel bieden 
dat het een vooruitgang is. Het is de reden 
waarom technisch gedreven innovaties vaak 
mislukken. De klant moet centraal staan. Je 
moet de gebruiker meekrijgen. Eenvoud moet 
voorop staan. Denk aan slimme elektronica 
in en rondom de woning, ook wel domotica 
genoemd, waardoor ouderen langer veilig 
zelfstandig kunnen blijven wonen.

Smart data
Digitalisering zorgt ervoor dat gezondheidszorg 
steeds meer gepersonaliseerd en op maat kan 
worden geleverd. In de eerstelijnszorg vindt 
het contact steeds meer plaats in een digitale 
omgeving, waar een patiënt zelf een afspraak 
maakt, herhaalrecepten aanvraagt, labuitslagen 
bekijkt en het eigen medisch dossier kan inzien.
Beter gezondheidszorg begint met preventie, 
dankzij gezondheidsapps en slimme 
‘wearables’, zoals smartwatches, die continue 
gegevens meten en vergelijken. Deze meten 
bloedwaarden, hartslag en ademfrequentie, 
je slaappatroon, je stemming, of je genoeg 
beweegt et cetera. Met de coronacrisis komt 
daar een nieuwe markt bij: de sneltesten 
en vaccinatiepaspoorten. Wie zo meteen op 
vakantie naar het buitenland wil, of naar een 
festival, moet een negatieve test kunnen 
overleggen. En wat is dan betrouwbaarder dan 
een elektronisch bewijs?

Samenwerken in de keten
Een trend die de toekomst van de zorg sterk 
gaat bepalen, is de roep om samenwerking. Er is 
een toenemende aandacht voor doelmatigheid 
van de zorg. Zoals apps, elektronische dossiers 
en beeldbellen de communicatie tussen de 
zorgverlener en patiënt steeds makkelijker 
maakt, kunnen tools ook de samenwerking 
in de zorgketen bevorderen. Door te leren 
van elkaars expertise en de ideeën die het 
verschil maken. Want de kennis is er. Door de 
coronacrisis is de druk om multidisciplinair te 
samenwerken en de behoefte aan korte lijnen 
toegenomen. Hierdoor is slimme zorg in een 
stroomversnelling gekomen. De impact van 
Covid-19 op de gezondheidszorg is in die zin 
blijvend.

De uitdagingen van de 
gezondheidszorg kunnen niet 
los van elkaar worden gezien. 
Het begint met de vergrijzing. 
Hoe ouder je wordt, hoe meer 
zorg je nodig hebt. Dat legt 
weer druk op de zorg, met 
stijgende zorgkosten en een 
tekort aan en overbelasting 
van zorgmedewerkers. De 
positieve kant van het verhaal? 
De coronacrisis vergroot de 
noodzaak tot innoveren en 
samenwerken.

INNOVATIE

INNOVATIE EN KWALITEIT ZORG 
GAAN HAND IN HAND
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innovaties,” aldus Mallmann. “Want nieuwe 
geneesmiddelen zijn er niet zomaar. Het 
duurt gemiddeld twaalf jaar om een nieuw 
geneesmiddel te ontwikkelen en bij de 
patiënt te krijgen, gerekend vanaf de eerste 
onderzoeken tot aan registratie.” 

500 dagen
Die periode van twaalf jaar geldt voor slechts 
10% van de middelen, want ruim 90% van de 
innovaties haalt de eindstreep niet. En gebeurt 
het wel, dan is het middel vaak nog lang niet 
bij de patiënt: geneesmiddelenbedrijven 
wachten soms jaren op vergoeding van 
nieuwe middelen, omdat vaak lang wordt 
onderhandeld over een prijsakkoord. De 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft 
becijferd dat de gemiddelde doorlooptijd bij 
dure geneesmiddelen inmiddels is opgelopen 
tot vijfhonderd dagen. En dat traject lijkt in 
Nederland steeds meer tijd te gaan kosten. 
Een zorgelijke ontwikkeling volgens Leo 
Mallmann. “Al die innovaties zorgen ervoor dat 
we kanker steeds vroeger kunnen opsporen en 
steeds nauwkeuriger kunnen bepalen welke 
behandeling voor welke patiënt het meest 
geschikt is. Nu dreigt een situatie te ontstaan 
waarin we straks precies weten wat een patiënt 
nodig heeft maar we hem of haar niet kunnen 
behandelen omdat het middel niet beschikbaar 
is in Nederland. Of voor het ene type kanker 
wel maar het andere niet. En dat voor een 
ziekte waar krijgt 1 op de 3 Nederlanders op 
enig moment mee te maken krijgt. Dat is 
gewoon niet uit te leggen aan al die mensen die 
hierdoor worden geraakt.” 
“Als grootste geneesmiddelenbedrijf van 
Nederland staan wij voor onze patiënten. En 
soms komt het voor dat we voor behandelingen 

Goed nieuws 
“Dat is natuurlijk een prachtige ontwikkeling. En 
ook noodzakelijk, want afgelopen jaar kregen 
maar liefst 124.000 Nederlanders te horen dat 
ze kanker hebben. Gelukkig weten we steeds 
beter hoe we kanker kunnen voorkomen of de 
ziekte in al een vroeg stadium vast te stellen. 
Ook is er veel veranderd in het aanbod van 
innovatieve behandelingen, zoals doelgerichte 
therapie en immuuntherapie,” aldus Leo 
Mallmann, managing director bij MSD 
Nederland. 

Wereldberoemde behandeling van 
Nederlandse bodem 
Ook MSD ontwikkelt innovatieve 
behandelmethoden tegen kanker die bij 
kunnen dragen aan een langer leven of een 
betere kwaliteit van leven. De basis voor een 
van die methoden, immuuntherapie, werd 
gelegd in Nederland - in het Brabantse Oss om 
precies te zijn. Begin deze eeuw ontstond het 
idee om je eigen afweersysteem in te zetten 
tegen kanker en het werd onder andere door 
onderzoekers uit Oss verder onderzocht en 
uitgewerkt. Oss speelt nog altijd een belangrijke 
rol bij de productie van ons geneesmiddel voor 
immuuntherapie. 

Belang van innovatie 
Moderne technologieën zullen de zorgkwaliteit 
ook in de komende jaren een enorme 
boost geven. Dit maakt de ontwikkeling van 
nieuwe geneesmiddelen mogelijk, ook voor 
aandoeningen waar nu nog geen effectieve 
behandeling voor is. Dat geldt zeker ook voor 
behandelingen tegen kanker. 
“Dat vraagt wel van ons allemaal dat we vooruit 
blijven kijken en onverminderd investeren in 

patiënten naar Duitsland of België moeten 
sturen. Dat doet pijn, maar deze ernstig zieke 
mensen moeten geholpen worden. Het 
is toch cru als een land als Nederland, dat 
internationaal bekend staat om zijn goede zorg, 
innovatieve geneesmiddelen niet beschikbaar 
maakt voor patiënten.” 

Snellere toegang 
Wat zou volgens Mallmann helpen om de 
toegang tot nieuwe kankerbehandelingen te 
versnellen? “Ik heb hiervoor een aantal jaar in 
Duitsland gewerkt. Daar gaat dit proces een stuk 
sneller. Natuurlijk hebben we hier in Nederland 
een ander zorgstelsel maar laten we vooral leren 
van de landen om ons heen. Wij gaan hierover 
graag in gesprek met alle belanghebbenden.”

De overlevingskansen van mensen met kanker zijn gestegen, 
bleek onlangs uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie, die 
beheerd wordt door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). 
Tussen 2011 en 2020 bleef 66 procent van de mensen minimaal 
vijf jaar in leven nadat er kanker was vastgesteld. In de tien jaar 
daarvoor was dat percentage nog 58 procent. 
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